
12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου                                     Σύγχρονη  εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

 

Κανόνες  συμπεριφοράς μαθητών/τριών  στη διάρκεια της  σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Μπαίνουμε στην «αίθουσα διδασκαλίας» του/της  δασκάλου/λας μας πέντε 

λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα, ώστε να μην καθυστερήσουμε τη 

διαδικασία.  

 Δίνουμε το όνομά μας και τουλάχιστον τα τρία πρώτα γράμματα του 

επωνύμου μας για να μας επιτρέψει ο δάσκαλος/η δασκάλα μας την είσοδο 

στην αίθουσα. 

 Έχουμε κλειστές τις κάμερες και τα μικρόφωνά μας για να έχουμε 

αποτελεσματικότερη (ταχύτερη) σύνδεση. Ανοίγουμε το μικρόφωνό μας μόνο 

όταν μας ζητηθεί από τον δάσκαλο/ τη δασκάλα μας. 

 Όταν έχουμε κάποια απορία, πατάμε το χεράκι δίπλα στο όνομά μας. 

Περιμένουμε να μας δώσει ο δάσκαλος/η δασκάλα μας το λόγο και να μας 

ανοίξει το μικρόφωνό μας. 

 Μπορούμε επίσης να γράψουμε μια ερώτηση/απορία στο chat της 

αίθουσας , ώστε να τη διαβάσει ο δάσκαλος/η δασκάλα μας και να μας 

απαντήσει. 

 Θυμόμαστε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι κανονικό 

μάθημα και επομένως ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συμπεριφοράς όπως και στην 

κανονική τάξη μας.  Δεν ξεχνάμε να είμαστε ευγενικοί με τους/τις  

εκπαιδευτικούς και τους /τις συμμαθητές /τριές μας.  

 Τέλος, ο δάσκαλος/η δασκάλα μας μπορεί  να μας βγάλει για λίγο ή 

οριστικά από την αίθουσα αν δεν έχουμε  την επιτρεπτή συμπεριφορά. 

 

Μήνυμα προς τους γονείς: 

Αγαπητοί γονείς, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και εσείς τους κανόνες 

συμπεριφοράς που προορίζονται για τα παιδιά σας και να τους συζητήσετε μαζί τους, 

Η επιτυχία όλης αυτής της προσπάθειας βασίζεται και στην τήρηση από όλους μας  

ώριμης και πρέπουσας συμπεριφοράς. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι κατ’ εφαρμογή 

του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων , στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες, πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων και είναι παράνομο και αντιδεοντολογικό να καταγράφεται μέρος ή 

όλη η διαδικασία με κάθε τρόπο ( φωτογράφιση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση 

κ.ά). 

Σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για τη  συνεργασία σας. 

 

                                                           Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων  

                                                            του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου 

 


