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1. Ο μαθητής που παρακολουθεί το μάθημα από το σπίτι πρέπει, κατά το δυνατόν, να επιλέξει 
ένα ήσυχο και καλά φωτισμένο μέρος, με ουδέτερο φόντο και περιορισμένο πεδίο λήψης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα λαμβάνονται λήψεις από τρίτα πρόσωπα, και ότι τρίτα 
πρόσωπα δεν θα παρακολουθούν ή/και παρεμβαίνουν στο μάθημα. 

2. Ο μαθητής οφείλει να είναι τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος μπροστά 
από την οθόνη του υπολογιστή, ώστε να ελέγξει ότι η σύνδεσή του λειτουργεί και ότι το ίδιο 
ισχύει και για όλα τα εξαρτήματα (μικρόφωνο, κάμερα, ακουστικά ή/και ηχεία). Θα πρέπει 
επίσης να έχει διαθέσιμους τους κωδικούς του για άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα.

3. Η κάμερα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ενεργοποιημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. Το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι σε σίγαση (mute) κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
και θα ενεργοποιείται (unmute) μόνο αν ζητηθεί από τον διδάσκοντα ή αν ο μαθητής θέλει 
να θέσει μια ερώτηση (δείτε κανονισμό 9). Ο καθηγητής δύναται να απενεργοποιήσει τον 
ήχο ή και την εικόνα οποιουδήποτε μαθητή ή και να τον αποβάλει από το υβριδικό / flex(ible) 
μάθημα.

4. Ο μαθητής οφείλει να παρακολουθεί τα μηνύματα που αποστέλλονται στο chat της πλατφόρμας 
και να χρησιμοποιεί το chat αυτό για επικοινωνία αυστηρά σχετική με το μάθημα με τους 
λοιπούς συμμετέχοντες.

5. Ο μαθητής οφείλει να έχει άμεσα διαθέσιμα όλα όσα θα χρειαστεί για το μάθημά του (π.χ. 
βιβλία, τετράδια, μολύβια, ξυλομπογιές κτλ).

6. Ο μαθητής μπορεί να έχει κοντά του ένα μπουκάλι νερό, αλλά δεν επιτρέπεται να τρώει 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ενήλικοι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. 

7. Ο μαθητής οφείλει να έχει κόσμια περιβολή, αντίστοιχη με αυτή που θα είχε σε μια φυσική 
τάξη.

8. Ο μαθητής ή/και οποιοσδήποτε τρίτος απαγορεύεται αυστηρά να φωτογραφίσει, 
μαγνητοσκοπήσει ή βιντεοσκοπήσει μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο το μάθημα.

9. Οι απορίες εκφράζονται, όπως και στη φυσική τάξη, με το «σήκωμα του χεριού» (raise the 
hand option), το οποίο είναι διαθέσιμο ως λειτουργία και στην πλατφόρμα. 

10. Ο μαθητής οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του 
και τον καθηγητή του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να μιλάει με κάποιο μέλος της 
οικογένειάς του ή να έχει το ενδιαφέρον του στραμμένο αλλού (π.χ. να βλέπει τηλεόραση ή 
να παρακολουθεί κάτι άλλο στην οθόνη του υπολογιστή του).

10 Κανόνες
 Ορθής Συμπεριφοράς για το

Διαδικτυακό και το 
Υβριδικό/Flex(ible) Mάθημα
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Κανονισμοί Ασύγχρονης 
Διδασκαλίας για τα Τμήματα

 του Αγγλικού Προγράμματος

Όλοι οι μαθητές που παρακολουθούν παιδικά-εφηβικά τμήματα που διεξάγονται μία φορά 
την εβδομάδα οφείλουν να ολοκληρώνουν τις ασκήσεις και εργασίες που ο/η διδάσκων/
ουσα αναθέτει για την επιτυχή ολοκλήρωση του επιπέδου της τάξης στην οποία φοιτούν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οφείλουν να παραδίδουν/ ανεβάζουν τις εργασίες 
που τους έχουν ανατεθεί εντός του χρονικού πλαισίου που τους έχει κοινοποιηθεί. Η 
συστηματική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή η μη παράδοση των εργασιών 
παρά τις υπενθυμίσεις του/ της διδάσκοντα/ουσας συνεπάγεται με απουσία που 
προσμετράται σε εβδομαδιαία βάση.

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι επειδή συχνά οι εργασίες που ανατίθενται στο ασύγχρονο 
μέρος ενός μαθήματος περιλαμβάνουν διάδραση με τους συμμαθητές, η διάδραση αυτή 
οφείλει να διέπεται από κόσμιο τρόπο γραφής και σεβασμό προς την ελεύθερη 
σκέψη και την έκφραση διαφορετικών απόψεων. Επίσης, σημειώνεται ότι σε καμία 
περίπτωση η Ελληνοαμερικανική  Ένωση δεν κάνει δεκτές απαντήσεις που αποτελούν 
αντικείμενο αντιγραφής ή λογοκλοπής.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του ασύγχρονου μέρους των μαθημάτων για την επιτυχή 
ολοκλήρωση ενός επιπέδου, οι διδάσκοντες/ουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
παρακολουθούν στενά την επίδοση των εργασιών μέσω της πλατφόρμας και 
ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς/ κηδεμόνες.Ταυτόχρονα, οι παρακινήσεις 
και προτροπές προς τους μαθητές«αυστηροποιούνται» ιδίως εάν οι τελευταίοι έχουν ήδη 
δεχτεί τρεις συναπτές, σχετικές προειδοποιήσεις για μη (έγκαιρη) παράδοση των 
εργασιών (red flags/warnings).


