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► Το γραφείο πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος, ώστε οι πήχεις να 
χρησιμοποιούν άνετα το πληκτρολόγιο, σχηματίζοντας γωνία 90 μοίρες με το σώμα.  

► Το κάθισμα συστήνεται να παρέχει υποστήριξη στην μέση, να διαθέτει υποβραχιόνια 
και δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης κατά τον οριζόντιο άξονα (μπρος-πίσω), αλλά 
και κατά τον κατακόρυφο άξονα (πάνω-κάτω), ειδικά αν το γραφείο δεν έχει 
ρυθμιζόμενο ύψος. Στόχος είναι τα χέρια να σχηματίζουν γωνία 90 μοίρες με το 
υπόλοιπο σώμα, και οι ώμοι να είναι χαλαροί. 

► Η οθόνη του υπολογιστή πρέπει να είναι ακριβώς ευθεία μπροστά μας, σε τέτοιο 
ύψος ώστε τα μάτια μας να βρίσκονται στο ύψος του πάνω μέρους της οθόνης και σε 
απόσταση που να μπορούμε να την ακουμπούμε με τα δάκτυλά μας.  

► Κατά την εργασία σε καθιστή στάση σε χώρο γραφείου, θα πρέπει κανείς να μπορεί να 
προσεγγίζει όλο το χώρο εργασίας του, χωρίς να χρειάζεται να τεντώνεται. Σωστή 
καθιστή στάση σημαίνει ότι το άτομο κάθεται ακριβώς μπροστά και κοντά στο σημείο 
που εκτελείται η εργασία. Το γραφείο και το κάθισμα εργασίας πρέπει να είναι 
ρυθμισμένα έτσι, ώστε η επιφάνεια πάνω στην οποία γίνεται η εργασία να είναι περίπου 
στο ίδιο ύψος με τους αγκώνες, η πλάτη να είναι ίσια, και οι ώμοι χαλαροί. 

► Επιπλέον είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια, ο οποίος να 
επιτρέπει την ελεύθερη αλλαγή της στάσης τους. Το ύψος του καθίσματος είναι πιο 
κατάλληλο όταν τα πέλματα ακουμπούν στο πάτωμα οριζόντια, ή πάνω σε υποπόδιο. 

►Για τα βήματα  εργονομικής διευθέτησης του χώρου σας, συμβουλευτείτε το 
παρακάτω ενδιαφέρον βίντεο: 
https://m.youtube.com/watch?v=F8_ME4VwTiw&feature=share, (περιέχει συμβουλές και 
για τη χρήση laptop), καθώς και την παρακάτω εικόνα: 

    

Εικόνα 1: Εργονομική θέση εργασίας 

https://m.youtube.com/watch?v=F8_ME4VwTiw&feature=share


 

  

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ Η/Υ 

Ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για μαθητές: 

 Χρησιμοποιήστε ένα συγκεκριμένο χώρο για τη χρήση του υπολογιστή στο σπίτι. 
Διαμορφώστε κατάλληλα τη θέση εργασίας, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αποφύγετε την 
εργασία στο κρεβάτι! 
 
 Ορίστε τους βασικούς κανόνες με όσους μοιράζονται το χώρο σας όταν 
εργάζεστε. 
 
 Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε: τους σωστούς φορητούς 
υπολογιστές, την πρόσβαση στο δίκτυο, τους κωδικούς πρόσβασης και τις οδηγίες για την 
απομακρυσμένη σύνδεση. Επενδύστε σε ποιοτική τεχνολογία και σε μια γρήγορη σύνδεση 
στο διαδίκτυο.     
 
 Ανακαλύψτε τις χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα που η παραγωγικότητά σας 
είναι υψηλή και αξιοποιήστε τες. Το ωράριο μελέτης σας πρέπει να είναι σαφές ώστε να 
μην χάνετε την συγκέντρωσή σας στο στόχο.  
 
 Δημιουργήστε ένα γενικό πλάνο με τους στόχους σας και ένα πρόγραμμα με τις 
εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ακολούθως 
μείνετε προσκολλημένοι στην τήρηση του προγράμματός σας ώστε να μειωθεί το 
άγχος και να αισθάνεσθε παραγωγικοί. Εκτός της τήρησης προγράμματος, σημαντικό 
είναι  η ώρα έναρξης της εργασίας να είναι συγκεκριμένη. 
 
 Ελαχιστοποιήστε τους περισπασμούς και θορύβους από άλλους ξεχωρίζοντας το 
χώρο εργασίας σας από τον προσωπικό σας χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα ζευγάρι ακουστικών ακύρωσης θορύβου για να 
αποκλείσετε τους ήχους. 
 
 Βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη μελέτη και στον ελεύθερο χρόνο… 
 
 Αποφύγετε την τηλεόραση, τα κοινωνικά δίκτυα και κάθε άλλο ψηφιακό 
περισπασμό, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη μελέτη σας και να μείνετε πιστοί στον 
προγραμματισμό σας. 
 
 Προσδιορίστε αν είναι εφικτό, τα χρονικά διαστήματα που μπορείτε να λαμβάνετε 
κλήσεις ή να απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-μηνύματα. 
 
 Κοινωνικοποιηθείτε εκτός ωραρίου μελέτης. Το chat με τους συμμαθητές σας, σας 
κρατά σε επαφή μαζί τους και με τις εργασίες σας. Χρησιμοποιήστε εργαλεία ψηφιακής 
συνεργασίας για να επικοινωνείτε καθημερινά με τους συμμαθητές σας στο σχολείο. 

 



 

  

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Τα μάτια, καταπονούνται από τη μακροχρόνια χρήση του υπολογιστή. Όταν 
χρησιμοποιείτε την οθόνη, συστήνεται να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας 20 φορές κάθε 20 
λεπτά και να κοιτάζετε συχνά μακριά (20 πόδια μακριά-6 μέτρα). Κάντε διαλείμματα για 
κάθε ώρα που εργάζεστε μπροστά στον υπολογιστή σας.  

 Διαμορφώστε τον χώρο εργασίας σας ώστε να είναι άνετος, ευχάριστος, με 
επαρκή χώρο για να εργάζεστε και να κινήστε με ασφάλεια. Ο επαρκής φωτισμός είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, είτε είναι φυσικός είτε τεχνητός. Αποφύγετε να τοποθετείτε τον 
υπολογιστή σας μπροστά ή απέναντι από παράθυρα ώστε να αποφεύγονται οι 
αντανακλάσεις και να έχετε επαρκή αντίθεση στην οθόνη σας. 

 Φροντίστε ο χώρος που εργάζεστε να έχει άνετη θερμοκρασία και επαρκή 
αερισμό. 

 Ντυθείτε με άνετα ρούχα που να επιτρέπουν στο σώμα σας να αερίζεται αλλά μήν 
εργάζεστε με τις πιτζάμες. Η κατάλληλα για την περίσταση ενδυμασία, σας βοηθά να είστε 
πιο αποδοτικοί και παραγωγικοί. 

 Αφιερώστε καθημερινά προσωπικό χρόνο για προετοιμασία υγιεινών γευμάτων, 
για άσκηση, χαλάρωση ή κάποιο χόμπι που θα βοηθήσει την ψυχική υγεία σας και θα 
σας αναζωογονήσει. Τουλάχιστον μια φορά τη μέρα κάντε διατάσεις: 

(Eικόνα 2): 

 


