
                       

Μάζεκα κε βηληενθιήζε: Οδεγίεο γηα γνλείο/θεδεκόλεο 

 
Ορολογία 
Υπολογιστής: κάθε ζσζκεσή ποσ προζθέρει δσναηόηηηα ζύνδεζης ζε βινηεοκλήζη (ζηαθερός ή 

θορη-ηός σπολογιζηής, ηάμπλεη, κινηηό ηηλέθωνο) 

Μαθητής: μαθηηής/μαθήηρια 

 

Αγαπεηοί γολείς/θεδεκόλες,  

παραθάηω ζα βρείηε έλαλ θαηάιογο κε βαζηθές οδεγίες γηα κηα αζθαιή θαη ιεηηοσργηθή 
βηληεοθιήζε:  
 

Μελ θνηλνπνηείηε ζε θαλέλαλ ηνπο θωδηθνύο πξόζβαζεο ζην Σρνιηθό Γίθηπν θαη ηνλ 

ζύλδεζκν κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηελ πιαηθόξκα Webex. 

Βνεζήζηε ηνλ καζεηή ζηε ζύλδεζε θαη ηης αρτηθές ρσζκίζεης, αλ τρεηάδεηαη, αιιά κελ 

παρακέλεηε δίπια ηοσ αθού αρτίζεη ηο κάζεκα εθηός θαη αλ είλαη απαραίηεηο (π.τ. ζηης κηθρές 

ειηθίες) θαη πάληα κεηά από ζσλελλόεζε  κε ηολ εθπαηδεσηηθό. 

Μελ επηηξέπεηε ηελ θωηνγξάθηζε, ερνγξάθεζε, βηληενζθόπεζε ηοσ βηληεοκαζήκαηος ζε 

οποηαδήποηε τροληθή ζηηγκή (Προζοτή: ε παραβίαζε ασηής ηες οδεγίας έτεη ποηληθές ζσλέπεηες) 

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηόηεηα εκθάληζεο αηόκωλ  

ποσ περλάλε ησταία από ηο τώρο (π.τ. δελ πρέπεη λα θαίλοληαη πόρηες, ζθάιες, δηάδροκοη, 

θ.η.ι.) 

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ 

πεξηνρή ποσ βρίζθεηαη ηο ζπίηη (π.τ. δελ πρέπεη λα εκθαλίδοληαη αλοητηά παράζσρα).  

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα θαίλνληαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ζηνηρεία 

από ηελ εζωηεξηθή δηαξξύζκηζε θαη δηαθόζκεζε ηνπ ζπηηηνύ.  

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν πξνζωπηθόο 

ρώξνο ηοσ καζεηή αιιά θαη ε εσθοιία ειέγτοσ/επηηήρεζες από γολέα/ελήιηθο. 

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζε ρώξν πνπ ππάξρεη αξθεηό θωο αιιά έηζη ώζηε λα κελ 

σπάρτεη εζηία θωηηζκού πίζω από ηολ καζεηή. 

Αλ ππάξρνπλ πνιύπξηδα, θξνληίζηε λα βξίζθνληαη ζε αζθαιέο ζεκείν θαη απνθύγεηε 

εθηεηακέλεο εμωηεξηθέο θαιωδηώζεηο (κπαιαληέδεο). 

Τνπνζεηήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζε ρώξν πνπ δελ ππάξρνπλ ερεηηθέο παξελνριήζεηο (π.τ. 

ζηαζερό ηειέθωλο, ζορσβώδες ζσζθεσή, ποισζύτλαζηος δρόκος, θ.η.ι.)  

Φξνληίζηε ώζηε ν καζεηήο λα έρεη άκεζε πξόζβαζε ζηα βηβιία/ηεηξάδηά ηνπ θαη ρώξν γηα 

λα εξγαζηεί κε ασηά, όηαλ τρεηαζηεί, τωρίς λα αποκαθρσλζεί από ηολ σποιογηζηή. 

Μελ ζρνιηάδεηε κε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο/γεγνλόηα πνπ παξαηεξήζαηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Αλ ζας απαζτοιεί/προβιεκαηίδεη θάηη, επηθοηλωλήζηε κε ηολ/ηελ εθπαηδεσηηθό ή 

ηε Δηεύζσλζε ηοσ Στοιείοσ. 

 

 


