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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Το Περιφερειακό  Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου-Νήσου 
παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους υπολογιστών, 
συμπεριλαμβανομένου του σχολικού δικτύου και του 
διαδικτύου. Αυτοί οι πόροι είναι διαθέσιμοι για τη 

διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας σε ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον 
και για να παρέχουν ποιοτικά μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές. Το Σχολείο 
ενθαρρύνει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών 

στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσωπικών μαθησιακών στόχων. Ως 
υπεύθυνα μέλη της σχολικής κοινότητας και προς όφελος όλων των χρηστών αναμένεται 
ότι όλοι οι μαθητές θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που καθορίζονται παρακάτω. Αυτές οι 
οδηγίες βασίζονται στον σεβασμό, την κοινή λογική, τους σχολικούς κανόνες και 
διαδικασίες, καθώς και τη νομοθεσία.  
 

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι  να χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα του 
σχολείου με νόμιμο και ηθικό τρόπο. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη της μαθητικής 
κοινότητας έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους, όταν χρησιμοποιούν Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, θα πρέπει να διαβάσουν και να εφαρμόσουν 
την Πολιτική Ορθής Χρήσης που περιγράφεται παρακάτω. 
 

• Χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτει το σχολείο (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολείς κλπ), κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
διαδικασίας και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 

• Δεν επιχειρώ να εγκαταστήσω οποιοδήποτε λογισμικό που αγόρασα ή κατέβασα, 
χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή Πληροφορικής. 

• Δεν χρησιμοποιώ αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης (π.χ. USB Flash Drives, 
CD/ROM, External Hard Drives) στους υπολογιστές του σχολείου χωρίς την άδεια 
ενός εκπαιδευτικού. Πριν χρησιμοποιήσω μια συσκευή αποθήκευσης την ελέγχω με 
το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που είναι εγκατεστημένο στο υπολογιστή του 
σχολείου. 

• Αντιλαμβάνομαι την ευθύνη που συνεπάγεται η εσκεμμένη βλάβη και καταστροφή 

οιασδήποτε συσκευής του εξοπλισμού του σχολείου, τόσο εμένα προσωπικά όσο και 
του γονέα ή κηδεμόνα μου. 

• Διατηρώ σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό του σχολείου μου. 

• Δεν χρησιμοποιώ προσωπικές φορητές συσκευές κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
στην τάξη χωρίς την άδεια ενός εκπαιδευτικού.  

• Χρησιμοποιώ προσωπικές συσκευές εκτός των αιθουσών διδασκαλίας μόνο με την 
προϋπόθεση ότι τηρώ όλους τους κανόνες ασφάλειας δεδομένων και δεοντολογίας σε 
σχέση με την πολιτική ορθής χρήσης του διαδικτύου. 

• Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στο σχολείο μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς  και πάντα 
υπό την επίβλεψη κάποιου εκπαιδευτικού. 

• Δεν χρησιμοποιώ διαδικτυακούς τόπους που θεωρούνται ακατάλληλοι, όπως 
ιστοσελίδες που προάγουν τη βία, το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 
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• Δεν λαμβάνω μέρος σε διαδικτυακές συνομιλίες στο σχολείο, εκτός αν έχω ειδική 
άδεια από τον/την εκπαιδευτικό. Σε αυτήν την περίπτωση  συμπεριφέρομαι ευγενικά, 
ακόμα και αν οι συνομιλητές μου έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές μου. 

• Ενημερώνω αμέσως τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, αν συναντήσω κάτι στο διαδίκτυο 
που μου φαίνεται ύποπτο ή που με έκανε να νιώσω άβολα. 

• Δεν συναντώ κάποιον που μου στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή που 
συνάντησα σε συνομιλία στο διαδίκτυο χωρίς να ενημερώσω τον γονέα / κηδεμόνα 
μου. 

• Δεν δημιουργώ ψεύτικο προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

• Δεν υποκλέπτω κωδικούς πρόσβασης (passwords). Το σχολείο, διατηρεί το δικαίωμα 
να καταγγέλλει στην αστυνομία ανάλογα περιστατικά. 

• Αντιλαμβάνομαι ότι απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών και ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε μαθητές ή σε άλλα μέλη της σχολικής 
μας κοινότητας δίχως τη σύμφωνη γνώμη τους ή του γονέα/κηδεμόνα τους σε 
περίπτωση που είναι ανήλικοι. 

• Δεν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στο σχολείο για εμπορικούς σκοπούς, διαφήμιση, 
διαδικτυακές αγορές καθώς και για πολιτική κριτική. 

• Όταν χρησιμοποιώ πληροφορίες από το διαδίκτυο στις εργασίες μου αναφέρω τις 
πηγές μου. 

• Δεν χρησιμοποιώ ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για προσβολή, εκφοβισμό ή 
εκβιασμό των συμμαθητών μου ή άλλων ατόμων. 

• Αν έχω απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο είτε στο 
σχολείο ή αλλού, τότε τις αναφέρω στις συντονίστριες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
κα. Ιφιγένεια Παναγίδου και κα. Παντελίτσα Ζαμπά. 

 

Έχω διαβάσει και καταλαβαίνω την πολιτική του σχολείου για ασφαλή χρήση των ΤΠΕ 

και θα συμμορφωθώ με αυτούς. Επιπλέον κατανοώ ότι κάθε παραβίασή τους είναι 
απρεπής ή/και ανήθικη ή/και παράνομη.  

Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα (και ανάλογα με τη σοβαρότητά του) θα τιμωρηθώ 

από το σχολείο ή/και τις αρχές.  

 

 Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………… 

 Υπογραφή Μαθητή: ………………………………………………………………………… 

 Υπογραφή Γονέα: …………………………………………………………………………… 

 Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………… 


