ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Να φροντίζεις να συνδέεσαι τουλάχιστον 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάθημα για να ελέγχεις την κάμερα
και το μικρόφωνο πριν από κάθε μάθημα ότι λειτουργούν σωστά.
2. Να βρίσκεσαι κάπου όπου δεν θα σε διακόψει κάποιος και όπου ο θόρυβος δεν αποτελεί πρόβλημα.
3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να συνδέεσαι πάντα με το πραγματικό σου ονοματεπώνυμο! Διαφορετικά δεν θα γίνεσαι
αποδεκτός/η από τον/την καθηγητή/τριά σου.

4. Χρησιμοποίησε καλύτερα έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή αντί το κινητό τηλέφωνο ή tablet.
5. Μόλις αρχίσει το μάθημα η τάξη θα κλειδώνει. Αν χαθεί η σύνδεση στη διάρκεια του μαθήματος, μπορείς
να κάνεις επανασύνδεση και ο καθηγητής μπορεί να σε εισάγει στην τάξη.
6. Στη διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να βάζεις το μικρόφωνο στο mute. Με τα
μικρόφωνα όλων ανοιχτά, ο θόρυβος θα είναι ενοχλητικός και δεν θα μπορεί να ακουστεί κανείς.
7. Στη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος, αν σου ζητηθεί από τον/την καθηγητή/τριά σου, θα πρέπει να
έχεις την κάμερά σου κλειστή. Άλλωστε, ο καθηγητής και οι συμμαθητές σου βλέπουν το
ονοματεπώνυμό σου.
8.

Στην αρχή κάθε μαθήματος μιλάει πάντα πρώτος ο καθηγητής και στη διάρκειά του εκείνος μόνο δίνει
τον λόγο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Για να μιλήσεις, λοιπόν, θα περιμένεις πρώτα να σου απευθυνθεί ο
καθηγητής με το όνομά σου. Τότε μόνο, ανοίγεις το μικρόφωνο για να μιλήσεις, και, μόλις ολοκληρώσεις
αυτό που έχεις να πεις, ξαναβάζεις το μικρόφωνό σου σε mute. Επίσης, την ώρα που μιλάς μπορείς να
ανοίξεις και την κάμερά σου (αν την έχεις κλειστή).

9. Αν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θέλεις να εκφράσεις μια σημαντική απορία, μπορείς να την
πληκτρολογήσεις στο chat ή να πατήσεις το χεράκι δίπλα από το όνομά σου (να «σηκώσεις» χέρι). O
καθηγητής σου θα το δει και θα απαντήσει, μόλις εκείνος κρίνει, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή του
μαθήματος.
10. Πρέπει να φροντίζεις να συνδέεσαι κάθε φορά στο μάθημα του τμήματός σου και όχι σε άλλα τμήματα,
για να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της πλατφόρμας.
11. Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα, βγαίνεις από τη διαδικτυακή τάξη.
12. Τέλος, θα πρέπει να παρακολουθείς καθημερινά το site του σχολείου, να συνδέεσαι στην eclass και να
ελέγχεις το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με τον κηδεμόνα σου, καθώς εκεί θα ανεβαίνουν χρήσιμες
πληροφορίες και τροποποιήσεις του προγράμματος των διαδικτυακών μαθημάτων, τα links και οι ώρες
των τηλεδιασκέψεων στα μαθήματα που σε αφορούν.

