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1. Δημιουργώντας τη δεοντολογία Ασφαλούς Πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο 

1.1 Σκοποί και Πεδίο Πολιτικής 

Σχετικό με όλες τις ρυθμίσεις 

* Το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής, έτσι οι μαθητές πρέπει να 

υποστηρίζονται ώστε να μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν στρατηγικές για τη διαχείριση και 

αντιμετώπιση ρίσκων και να ενισχύονται για την ορθή χρήση του Διαδικτύου. 

* Το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου έχει την υποχρέωση να παρέχει στη σχολική κοινότητα πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, ώστε να προωθείται η πρόοδος των μαθητών, η υποστήριξη στην εργασία του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και η αύξηση των λειτουργιών της διοίκησης.  

* Ο σκοπός του 4ο Νηπιαγωγείου  Διδυμοτείχου σε σχέση με την Πολιτική Ασφαλούς Πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο είναι: 

o Να αναγνωρίζει ξεκάθαρα τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας σε σχέση με την ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση των Τ.Π.Ε. και έτσι να 

διασφαλίζεται ότι το  4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον. 

o Διαδικτυακή προστασία όλων των μελών του4ο Νηπιαγωγείου  Διδυμοτείχου . 

o Ενημέρωση όλων των μελών της κοινότητας του 4ο Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου   σε σχέση με 

τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας. 

o Να διευκολύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να εργάζεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα, 

να προωθήσει τη θετική διαδικτυακή συμπεριφορά και να μπορεί να διαχειρίζεται τις πρακτικές 

του σε σχέση με την τεχνολογία. 

o Να είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες σε σχέση με την ψηφιακή ασφάλεια από όλα τα μέλη της 

κοινότητας. 

* Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό του 4ο Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου  εκπαιδευτικούς, 

εξωτερικούς συνεργάτες, επισκέπτες, εθελοντές, μαθητές, γονείς, και οποιονδήποτε άλλον που παρέχει 

υπηρεσίες στο σχολείο. 

* Η Πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με άλλες σχετικές πολιτικές του σχολείου, όπως 

η Πολιτική ασφάλειας και προστασίας των μαθητών, η Πολιτική αποτροπής του εκφοβισμού, η Πολιτική 

προστασίας των δεδομένων, κ.α.  
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* 1.2 Συντάσσοντας και ελέγχοντας την Πολιτική Ψηφιακής 

Ασφάλειας 
Σχετικό με όλα τα πεδία 

Ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακής Ασφάλειας είναι ο κ. Λούβρης Άρης (Ελλάδα)  

Η Πολιτική εγκρίνεται από τον/την: Διευθυντή…Σαββαλάκη  Αποστολία............... Ημερομηνία: 1-10-2022 

Η Πολιτική εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων: του 4ο Νηπιαγωγείου  Διδυμοτείχου Ημερομηνία: 2-10-

2022 

Ημερομηνία για επανεξέταση της Πολιτικής Ψηφιακής  Ασφάλειας: 10-2023 

* Το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  έχει συντάξει την Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας που αφορά το 

σχολείο, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς. 

* Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων. 

* Το σχολείο έχει ορίσει την Σαββαλάκη Αποστολία  ως αρμόδια και υπεύθυνη  για την τήρηση της 

Πολιτικής Ψηφιακής Ασφάλειας. 

* Το σχολείο έχει ορίσει τις  Παρασκευή Νατσίδου  και Βουδούρη Γεωργία  ως μέλη  του Συλλόγου 

Διδασκόντων, ώστε να είναι οι  αρμόδιες  για την Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας (e-Safety). 

* Η Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας και η εφαρμογή της θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον 

ετησίως ή και νωρίτερα, αν απαιτείται. 

 

1.3 Ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στην κοινότητα 

Σχετικό με όλα τα πεδία 

1.3.1 Οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σχολείου και των αρμοδίων της Πολιτικής 

Ψηφιακής Ασφάλειας: 

* Η ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση της ιδέας για την ψηφιακή ασφάλεια σε όλους τους 

εμπλεκόμενους, σε συνεργασία με τις εθνικές συστάσεις και με συνεργασία της κοινότητας. 

* H διασφάλιση του κατάλληλου φιλτραρίσματος, ώστε να προστατευθούν τα παιδιά από ακατάλληλο 

περιεχόμενο και παράλληλα να έχουν πρόσβαση στο ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. 

* Η τακτική αναθεώρηση και ανανέωση της Πολιτικής Ψηφιακής Ασφάλειας, ώστε να διαμορφώνεται η 

μέλλουσα πρακτική που θα ακολουθηθεί. 

* Η διασφάλιση ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβάνοντας την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των συσκευών. 

 Διαρκής έλεγχος και εκτίμηση των πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας ώστε να εντοπίζονται πιθανές 

αδυναμίες και να βελτιώνονται. 
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1.3.2  Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακής Ασφάλειας: 

 

1.3.3 Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού: 

* Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Πολιτικής Ψηφιακής Ασφάλειας. 

* Μελετά τις Πολιτικές του σχολείου και τις ακολουθεί πιστά. 

* Αναλαμβάνει ευθύνη για την ασφάλεια των συστημάτων και των ψηφιακών δεδομένων του σχολείου. 

* τους μαθητές. 

* Υλοποιεί καλές πρακτικές με χρήση Τ.Π.Ε.. 

* Ενσωματώνει την ψηφιακή ασφάλεια στο πρόγραμμα σπουδών, όπου είναι εφικτό. 

* Αναγνωρίζει τις ανησυχίες των γονέων και των μαθητών και αναλαμβάνει δράση ακολουθώντας τις 

κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές. 

* Αναγνωρίζει πότε πρέπει να αναπροσαρμόζει θέματα ψηφιακής ασφάλειας, τόσο εσωτερικά, όσο και 

εξωτερικά. 

* Αναγνωρίζει πότε πρέπει να ζητά την υποστήριξη για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, τόσο εσωτερικά, όσο 

και εξωτερικά. 

1.3.4 Επιπρόσθετα, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις για το προσωπικό που 

διαχειρίζεται τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου είναι: 

* Προστατεύει τι τεχνολογικές υποδομές του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη δυνατότητα για 

ευκαιρίες μάθησης. 

* Αναλαμβάνει την ευθύνη, μαζί με τη Διεύθυνση του σχολείου, για την ασφάλεια των συστημάτων και 

των δεδομένων του σχολείου. 

* Διασφαλίζει τον έλεγχο πρόσβασης  των δεδομένων του σχολείου σε συσκευές που ανήκουν στο 

σχολείο. 

* Αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση ή ανησυχία στον Εθνικό συντονιστή και στη Διεύθυνση του σχολείου 

και από μαζί αναλαμβάνουν δράση. 

* Κατανοεί τη σχετική νομοθεσία για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του τεχνολογικού 

εξοπλισμού. 

* Αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση στις τοπικές αστυνομικές αρχές ή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος. 

 Διασφαλίζει ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου είναι ασφαλής και όχι εύκολα προσβάσιμος. 

 Διασφαλίζει τη χρήση αντιϊκών λογισμικών, την αναβάθμιση λογισμικών, τόσο σε σταθερούς όσο και σε 

φορητούς υπολογιστές. 

 Διασφαλίζει τη χρήση ισχυρών συνθηματικών από όλους τους χρήστες. 
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1.3.5 Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των παιδιών και μαθητών: 

* Σέβονται τα αισθήματα και τα δικαιώματα των άλλων, τόσο εντός, όσο και εκτός Διαδικτύου. 

1.3.6 Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων είναι: 

* Συζητούν για θέματα ψηφιακής ασφάλειας με τα παιδιά τους, υποστηρίζοντας την προσέγγιση του 

σχολείου στην ψηφιακή ασφάλεια και ενισχύοντας την ψηφιακή συμπεριφορά των παιδιών τους στο σπίτι. 

* Αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση της σωστής χρήσης της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων. 

* Αναγνωρίζουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους που μπορεί να υποδεικνύει ότι βρίσκονται 

σε κίνδυνο. 

 Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προσωπική τους πληροφόρηση και μάθηση, σε σχέση με τις 

ευκαιρίες και τα ρίσκα που αναδύονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 

2.  Δικτυακή επικοινωνία και ασφαλής χρήση της τεχνολογίας 

2.1 Διαχείριση του ψηφιακού ιστότοπου του σχολείου 

* Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου θα είναι η διεύθυνση, το email και ο αριθμός τηλεφώνου του. 

Προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και του μαθητικού δυναμικού δεν δημοσιεύονται. 

* Ο ιστότοπος του σχολείου πρέπει να συμφωνεί με τις οδηγίες για δημοσιεύσεις, όπως σεβασμό στα 

πνευματικά δικαιώματα και προσοχή σε ζητήματα ιδιωτικότητας. 

 Ο λογαριασμός διαχείρισης του σχολικού ιστοτόπου θα προστατεύεται με τη χρήση ισχυρού 

συνθηματικού. 

 Το σχολείο θα δημοσιοποιεί πληροφορίες για την Ψηφιακή ασφάλεια στον ιστότοπό του, για την 

ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

2.2 Δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο διαδικτυακά 

* Το σχολείο διασφαλίζει για όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιούνται ότι ακολουθείται 

η Πολιτική χρήσης των σχολικών φωτογραφιών. 

* Σε συμφωνία με την Πολιτική για τη δημοσίευση φωτογραφιών, θα πρέπει να ζητείται πάντα έγγραφη 

συναίνεση των γονέων / κηδεμόνων για την ψηφιακή ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα οποία 

απεικονίζονται τα παιδιά τους. 

2.3 Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

* Δεν επιτρέπεται η χρήση προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε 

εργασία του σχολείου. 

* Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τη 

νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πολιτικές του σχολείου που εφαρμόζονται, όπως για 
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την εμπιστευτικότητα. 

 Email που απευθύνονται σε εξωτερικούς οργανισμούς και φορείς πρέπει να συντάσσονται προσεκτικά 

και να ελέγχονται πριν σταλούν. 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου δεν θα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσωπικών 

λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

2.4 Επίσημη βιντεοεπικοινωνία και χρήση βιντεοκάμερας για 

εκπαιδευτικούς λόγους 

* Όλος ο εξοπλισμός για τη βιντεοεπικοινωνία θα είναι απενεργοποιημένος όταν δεν χρησιμοποιείται. 

 Οι λεπτομέρειες των επαφών της βιντεοεπικοινωνίας δεν θα δημοσιεύονται.  

 Ο εξοπλισμός για τη βιντεοεπικοινωνία δεν θα απομακρύνεται από το χώρο του σχολείου, χωρίς άδεια. 

 Το προσωπικό θα διασφαλίζει τη φύλαξη και προστασία του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. 

Χρήστες 

* Η βιντεοεπικοινωνία θα επιβλέπεται ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών. 

* Η βιντεοεπικοινωνία λαμβάνει χώρα σε επίσημα και εγκεκριμένα κανάλια.  

 Μόνο διαχειριστές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη διαχείριση βιντεοεπικοινωνίας. 

 Μόνο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς πρόσβασης σε 

βιντεοεπικοινωνία και οι οποίοι να φυλάσσονται. 

 

Περιεχόμενο 

 Αν απαιτείται επιπλέον υλικό για την πραγματοποίηση της βιντεοεπικοινωνίας, το σχολείο ελέγχει αν 

αυτό είναι αποδεκτό, σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Το σχολείο οφείλει να είναι σε επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, πριν ξεκινήσει η βιντεοπικοινωνία. 

Αν η άλλη πλευρά δεν είναι σχολείο, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί αν το υλικό που θα παρουσιαστεί είναι 

κατάλληλο για την τάξη. 

 

2.5 Κατάλληλη και ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και σχετικών συσκευών 

στην τάξη 

* Η χρήση του Διαδικτύου είναι σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε όλα τα παιδιά 

προσφέρεται, ανάλογα με την ηλικία τους, εκπαιδευτικό υλικό μέσω Διαδικτύου (όπως π.χ. το Web We 

Want), το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών.  

* Η επίβλεψη των μαθητών εξαρτάται από την ηλικία τους και τις ικανότητές τους. 

o Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να επιβλέπονται. Οι μαθητές αυτοί, 

μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης και κατάλληλες δραστηριότητες, 

ανάλογα με την ηλικία τους, ενώ θα κατευθύνονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό. 

* Όλες οι συσκευές που ανήκουν στο σχολείο μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική 

χρήσης τους και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
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* Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πάντα να αξιολογούν τους ιστότοπους, τα εργαλεία και τις εφαρμογές πριν 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη από τους μαθητές. 

* Οι μαθητές εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική χρήση αναζήτησης στο Διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβάνοντας τις ικανότητες γνώσης της τοποθεσίας, της ανάκτησης και της αξιολόγησης. 

* Το σχολείο διασφαλίζει ότι η χρήση του Διαδικτύου τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και από 

τους μαθητές συμφωνεί με το νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα και επιπλέον, να έχουν γνώση της 

πηγής των πληροφοριών. 

 Οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται να σκέπτονται κριτικά  σε ότι διαβάζουν στο Διαδίκτυο και να 

αξιολογούν τις πληροφορίες σε σχέση με την εγκυρότητά τους. 

 Η αξιολόγηση των διαδικτυακών πληροφοριών αποτελεί μέρος της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλα 

τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. 

 Το σχολείο χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ώστε να διευκολύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην 

επικοινωνία και συνεργασία  τους, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος. 

 

3. Η Πολιτική των Κοινωνικών Δικτύων 

3.1. Γενική χρήση των κοινωνικών δικτύων 

* Η χρήση των εφαρμογών κοινωνικών δικτύων για προσωπική χρήση, κατά τις ώρες λειτουργίας του 

σχολείου, δεν επιτρέπεται. 

3.2. Επίσημη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων 

* Ενημέρωση για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των κοινωνικών δικτύων πρέπει να γίνεται σε όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας. 

* Επίσημα κοινωνικά δίκτυα, blogs ή wikis πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά (π.χ. με χρήση 

συνθηματικού) και όπου είναι δυνατό να συνδέονται με τον ιστότοπο του σχολείου, αφού πρώτα δοθεί 

η έγκριση του Διευθυντή. 

 

 

 

3.3 Προσωπική χρήση των κοινωνικών δικτύων από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

* Όλη η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μελών της σχολικής κοινότητας για 

επαγγελματικά ζητήματα πραγματοποιείται μέσω επίσημων καναλιών επικοινωνίας (όπως είναι το 

τηλέφωνο και το email). 

* Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών 

δικτύων για την επικοινωνία με τους γονείς, ούτε να δέχεται επαφή με αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο σε 

εξαιρετικές συνθήκες και με την πρότερη συγκατάθεση του Διευθυντή του σχολείου. 

 Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου δεν χρησιμοποιούνται για δημιουργία 

προσωπικών λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα. 
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3.4 Επαγγελματική χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους 

εκπαιδευτικούς 

* Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν ανταλλάσσει μηνύματα με παιδιά ή μαθητές,  γονείς/κηδεμόνες μέσω 

κοινωνικών δικτύων, παρά επικοινωνεί μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του σχολείου. 

 

4. Χρήση των προσωπικών συσκευών και των κινητών τηλεφώνων 

4.2 Προσδοκίες ασφαλούς χρήσης των προσωπικών και κινητών συσκευών 

* Η όλη χρήση προσωπικών και κινητών συσκευών είναι σύμφωνη με το νόμο και με τις αντίστοιχες 

Πολιτικές του σχολείου. 

 Όλες οι κινητές συσκευές του σχολείου πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική ορθής 

χρήσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πολιτική του σχολείου. 

 Όλες οι κινητές συσκευές του σχολείου που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους γονείς και 

τους μαθητές πρέπει να προστατεύονται με ισχυρά συνθηματικά και να χρησιμοποιούνται μόνο από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

4.3 Χρήση προσωπικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων από τους 

μαθητές 

 Οι μαθητές  δεν χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές. 

 

 

  4.4 Χρήση προσωπικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων από τους 

εκπαιδευτικούς 

* Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε χρήση προσωπικών κινητών συσκευών θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο, π.χ. για την προστασία δεδομένων, την εμπιστευτικότητα, την 

ασφάλεια δεδομένων, την Πολιτική ορθής  χρήσης κ.α.  

 Οι προσωπικές κινητές συσκευές του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να είναι απενεργοποιημένες ή 

σε αθόρυβη κατάσταση, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Οι προσωπικές κινητές συσκευές του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν θα χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, παρά μόνο αν έχει δοθεί άδεια από τον Διευθυντή και για εξαιρετικές 

περιπτώσεις (π.χ. σε πρόγραμμα eTwinning). 

 

     4.5 Χρήση προσωπικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων των 

επισκεπτών στο σχολείο 

* Γονείς/ Κηδεμόνες και επισκέπτες στο σχολείο οφείλουν να χρησιμοποιούν την προσωπική κινητή 

συσκευή τους στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα με την Πολιτική ορθής  χρήσης του σχολείου. 

* Χρήση προσωπικών κινητών συσκευών από επισκέπτες και γονείς για να τραβήξουν φωτογραφίες ή 
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βίντεο πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική του σχολείου για τις φωτογραφίες.  

 Το σχολείο διασφαλίζει ότι κατάλληλες αφίσες και πληροφορίες ενημερώνουν τους επισκέπτες για τη 

σωστή χρήση των προσωπικών κινητών συσκευών στο χώρο του σχολείου. 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο σε περίπτωση που κάποιος γονέας ή 

επισκέπτης παραβιάσει την Πολιτική του σχολείου για τις φωτογραφίες. 

 

5. Αποφάσεις Πολιτικής  

5.1. Μειώνοντας τα ψηφιακά ρίσκα   

* Το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  έχει γνώση ότι το Διαδίκτυο αλλάζει συνεχώς περιβάλλον με νέες 

εφαρμογές, εργαλεία και συσκευές με ραγδαίο τρόπο.  

* Το σχολείο οφείλει να διασφαλίζει το φιλτράρισμα και την παρακολούθηση των συστημάτων, ώστε να 

μην υπάρχει πρόσβαση σε ακατάλληλο και παράνομο υλικό, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς.  

* Το σχολείο λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόσβαση όλων σε κατάλληλο υλικό. Ωστόσο, 

λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του Διαδικτύου, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει 

πρόσβαση σε ακατάλληλο υλικό, μέσω του εξοπλισμού του σχολείου.  

* Το σχολείο θα ελέγχει αν η Πολιτική για την Ψηφιακή Ασφάλεια είναι επαρκής και η εφαρμογή της 

κατάλληλη. 

 Οι μέθοδοι για την αναγνώριση, πρόσβαση και ελαχιστοποίηση των διαδικτυακών κινδύνων θα 

επανεξετάζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου.  

  

5.2. Η χρήση του Διαδικτύου από την ευρύτερη σχολική κοινότητα 

 Το σχολείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας  (αναγνωρίζοντας πολιτισμικές 

διαφορές, γλώσσες, θρησκείες και εθνικότητες) ώστε το Διαδίκτυο να χρησιμοποιείται κατάλληλα. 

5.3 Εγκρίνοντας την πρόσβαση στο Διαδίκτυο   

* Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι στους μαθητές παρέχεται επιβλεπόμενη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, η οποία είναι κατάλληλη για την ηλικία και τις ικανότητές τους. 

* Οι γονείς θα πρέπει να διαβάσουν την Πολιτική ορθής χρήσης για την πρόσβαση των μαθητών στο 

Διαδίκτυο και να τη συζητήσουν με το παιδί τους, αν χρειαστεί. 

* Αν υπάρχει μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το σχολείο θα πρέπει να προσαρμόσει την 

Πολιτική του, με βάση τις ανάγκες και τον βαθμό κατανόησης αυτού του μαθητή. 

 

6. Συμφωνία προσέγγισης  

6.1 Προσέγγιση και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων 

* Η εκπαίδευση στην Ψηφιακή Ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών, για όλο το 

σχολείο, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας της για την ασφαλή και υπεύθυνη 
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χρήση του Διαδικτύου. 

* Η Πολιτική Ψηφιακής ασφάλειας καλό είναι να εφαρμόζεται τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. 

 

6.2 Εκπαίδευση των παιδιών και νέων που θεωρούνται ευάλωτα 

Το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  έχει γνώση ότι κάποια παιδιά μπορεί να είναι πιο ευάλωτα 

διαδικτυακά, λόγω διαφόρων παραγόντων. 

 

6.3 Εκπαίδευση του προσωπικού 

* Η Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας θα πρέπει να συζητηθεί από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού 

για την εισαγωγή της στο Πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και να ενισχυθεί. 

 Το σχολείο θα επισημαίνει χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία, τα οποία να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 

ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών. 

 

6.4 Εκπαίδευση των γονέων και κηδεμόνων 

* Το  4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  αναγνωρίζει ότι οι γονείς και κηδεμόνες έχουν ένα σημαντικό ρόλο 

στο να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και την τεχνολογία 

υπεύθυνα και με ασφάλεια. 

* Οι γονείς πρέπει να δίνουν σημασία στις ενημερώσεις του σχολείου πάνω σε θέματα Ψηφιακής 

Ασφάλειας, όπως ενημερωτικά δελτία, επιστολές και διαδικτυακή ενημέρωση.  

* Ενθαρρύνεται η συνεργασία, πάνω σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, μεταξύ σχολείου και γονέων. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει επιδείξεις, προτάσεις και υποδείξεις πάνω στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

στο σπίτι ή και προτάσεις εκδηλώσεων.  

 Οι γονείς ενθαρρύνονται να διαβάζουν την Πολιτική ορθής χρήσης του σχολείου και να συζητούν με τα 

παιδιά τους τις επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή της. 

 Πληροφορίες και οδηγίες για την Ψηφιακή Ασφάλεια πρέπει να δίνονται στους γονείς με διάφορους 

τρόπους.  

 Οι γονείς ενθαρρύνονται να αποτελούν θετικό πρότυπο χρήσης του Διαδικτύου για τα παιδιά τους. 
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7. Αποκρινόμενοι σε διαδικτυακά περιστατικά και σε ανησυχίες 

ασφάλειας 

* Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να ενημερωθούν για την σημασία της 

εμπιστευτικότητας και την ανάγκη να ακολουθούνται οι επίσημες διαδικασίες του σχολείου για την 

αναφορά ανησυχιών.  

* Σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα υπενθυμίζεται η σημασία της ασφαλούς και κατάλληλης 

συμπεριφοράς διαδικτυακά και η σημασία του να μην δημοσιεύουν περιεχόμενο, σχόλια, φωτογραφίες 

ή βίντεο στο Διαδίκτυο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κακό, άγχος ή να προσβάλουν άλλα μέλη 

της σχολικής κοινότητας. 

* Το σχολείο θα ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για οποιαδήποτε περιστατικά ανησυχίας. 

* Γονείς και μαθητές θα πρέπει να συνεργαστούν με το σχολείο ώστε να επιλύουν πιθανά ζητήματα. 


