
Κώδικας
δεοντολογίας



ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ! ΚΑΛΩΣ
ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΜΑΣ!

Ελπίζω να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να μαθαίνετε
και να διασκεδάσετε!



Για να κάνουμε την εικονική μας τάξη 

ένα υγιές και παραγωγικό περιβάλλον, 

ας έχουμε τα παρακάτω υπόψη μας.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
Πρέπει να θυμόμαστε και
να ακολουθούμε αυτούς
τους απλούς κανόνες κατά

τη διάρκεια του
μαθήματος.

 

ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ
Πρέπει να έχουμε σωστή
συμπεριφορά και καλούς
τρόπους στην ψηφιακή

μας τάξη.



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Απλοί και σημαντικοί κανόνες που πρέπει
να θυμόμαστε και να ακολουθούμε κατά τη

διάρκεια των μαθημάτων μας



ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙΣ
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
Ενεργοποίησε τη συσκευή σου και συνδέσου
στον λογαριασμό σου 5-10 λεπτά πριν την
έναρξη του μαθήματος σου.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΑ.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε κοντινή
απόσταση.

Να βεβαιωθείς ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο
και ο υπολογιστής σου λειτουργούν.

Να βεβαιωθείς ότι έχεις το σημειωματάριο, το
στυλό και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
χρειαστείς για να μπορες να παρακολουθείς
σωστά το μάθημα.



Φρόντισε να έχεις ένα ήσυχο 
 και άνετο μέρος για να
παρακολουθήσεις το μάθημα.

Να φοράς κατάλληλα ρούχα.



Κανόνες Καλής Διαδικτυακής
Συμπεριφοράς

Η καλή συμπεριφορά σου στην
τάξη είναι απαραίτητο συστατικό
για ένα αποτελεσματικό μάθημα.

 



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Να είσαι ευγενικός, -ή και
υπομονετικός, -ή με τον δάσκαλο και
τους συμμαθητές σας.



ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ΟΤΙ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΥΧΟΝ
ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥΣ

Να ακούς προσεκτικά τον δάσκαλό
σου και είσαι συγκεντρωμένος, -η
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Αντιμετώπισε το διαδικτυακό
μάθημα ως «πραγματικό» χρόνο
μαθήματος.



ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ
Μην φοβάσαι να
κάνεις ερωτήσεις.

Μη διστάζεις να ρωτήσεις τον
δάσκαλό σου εάν δεν

γνωρίζεις κάτι ή εάν κάτι σου
είναι ασαφές.

Να είσαι ευγενικός, -ή.

Σκέψου πριν μιλήσεις. Πες
«παρακαλώ» και

«ευχαριστώ» όταν
χρειάζεται.

Ολοκλήρωσε τα
μαθήματα και τις

εργασίες σου για το
επόμενο μάθημα.

Δες ξανά τις σημειώσεις σου
πριν το μάθημα. Να επιμείνεις
σε συστηματική μελέτη για να

μην μείνεις πίσω.

Να υποστηρίζετε ο
ένας τον άλλον!

Να είσαι ευγενικός, ή με
όλους. Ας ενθαρρύνουμε ο

ένας τον άλλον!

Εξάσκηση
Μπορείς να εξασκείς 

 όσα έμαθες στο μάθημα με
τους φίλους και την
οικογένειά σου.

Να θυμάσαι: 
Μπορεις να παρακολουθήσεις 
 τη βιντεοσκόπηση της τάξης

και να δεις το υλικό του
μαθήματος που ανέβασε ο

δάσκαλος



Μην συμμετέχεις στο μάθημα από
αυτοκίνητο ή θορυβώδη δημόσιο
χώρο.

Μην τρως κατά τη διάρκεια 

      του μαθήματος.

Μην διακόπτεις τους συμμαθητές σου
και μην απαντάς στις ερωτήσεις που
προορίζονται για αυτούς.

Μην κάνεις άλλες σχολικές εργασίες
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των
Αγγλικών.



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ 
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΝ…

Έχεις προβλήματα με
τη σύνδεση

 που διαταράσσουν τη
μαθησιακή εμπειρία
άλλων μαθητών

Συνδέεσαι στην τάξη
από το αυτοκίνητο

Αυτό αποτελεί
ασέβεια προς τον
δάσκαλο ή τους
συμμαθητές σου

 Ο περιβάλλον χώρος
σου είναι πολύ
θορυβώδης

@!#*%°!!!!



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
GO

Η ασφάλεια των μαθητών μας είναι
 ύψιστη προτεραιότητά για εμας.

Σε περίπτωση που νιώσεις
ανασφαλής ή άβολα, 

 καλύτερα να μιλήσεις με τον
δάσκαλο ή τον γονέα σου.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

Σημείωση προς τους γονείς:
Εάν έχετε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την
ασφάλεια του παιδιού σας, επικοινωνήστε με
τον Καθορισμένο Υπεύθυνο Διασφάλισης,
 Julie Orchard ή το δικό μας
Ορισμένο Εκπρόσωπο Ασφάλειας, κ. Peri Eskell

mailto:support@tellusgroup.co.uk
mailto:julieo@tellusgroup.co.uk
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