
Πολιτική Ορθής 
Χρήσης 
Διαδικτύου 

Γ΄ Τάξη



Ποιους 
αφορά;

Μαθητές

Εκπαιδευτικούς 

Γονείς 



Συμφωνώ με τους
παρακάτω κανόνες, για 

τη χρήση του 
διαδικτύου …



Οραματιζόμαστε ένα σχολείο και μια κοινωνία
όπου οι μαθητές να μπορέσουν να καταστούν
σωστοί "ψηφιακοί" πολίτες. Συγκεκριμένα,
στόχος μας είναι η ασφαλής πλοήγηση των
μαθητών στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις, για να βελτιώσουν τις
δεξιότητες ψηφιακού και επικοινωνιακού
γραμματισμού τους. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε
να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να έχει
τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και να προλάβει
τις προκλήσεις των σύγχρονων Τεχνολογιών για
ασφαλή χρήση του διαδικτύου και πιο
αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών του
διαδικτύου.



Τομείς: 

Συμβουλές για το 
Σπίτι

Συμβουλές για το 
Σχολείο



Σχολείο

Δεν στέλνουμε μηνύματα 
σε αγνώστους. 

Δεν μιλάμε με 
αγνώστους. 

Δεν πρέπει να 
καθόμαστε στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή 
της τάξης, χωρίς την 
επιτήρηση κάποιας 

δασκάλας.

Δεν πρέπει να κάνουμε 
ό,τι θέλουμε όταν 

χρησιμοποιούμε τους 
ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 

Δεν μπαίνουμε στο 
εργαστήρι ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χωρίς την 

παρουσία δασκάλου. 

Όταν μπαίνουμε στο 
διαδίκτυο, πρέπει να 

είναι παρόν ο δάσκαλός 
μας. 

Στο σχολείο 
χρησιμοποιώ το 

διαδίκτυο με ασφάλεια. 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν πρέπει να δίνουμε τους κωδικούς μας σε ξένους, εκτός από τους 
γονείς μας. 

Δεν δίνουμε πληροφορίες για την ταυτότητά μας και το τηλέφωνό μας.

Δεν δείχνουμε και δεν στέλνουμε προσωπικές μας φωτογραφίες. 

Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας δεδομένα σε αγνώστους. 

Δεν δίνουμε προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους. 



ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Δεν διατηρούμε 
λογαριασμό στο Facebook, 
Instagram, TikTok και γενικά 

σε πλατφόρμες που δεν 
συνάδουν με την ηλικία 

μας. 

Δεν μιλάμε με αγνώστους. 
Δεν στέλνουμε 

φωτογραφίες μας. 

Δεν στέλνουμε βίντεο μας. 
Δεν αποκαλύπτουμε 

προσωπικές φωτογραφίες 
και άλλες πληροφορίες.  

Δεν αποκαλύπτουμε 
πληροφορίες για το που 

μένουμε και τι κάνουμε στο 
σπίτι μας. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση του διαδικτύου. 

Δεν πρέπει να κάνουμε πλοήγηση σε επικίνδυνες ιστοσελίδες. 

Δεν πρέπει να κατεβάζουμε ακατάλληλες εφαρμογές, παιχνίδια και 
φωτογραφίες. 

Παίζουμε παιχνίδια που είναι κατάλληλα για την ηλικία μας. 

Παίζουμε με μέτρο και πάντα με την επιτήρηση των γονιών μας. 

Δεν πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Ελέγχουμε τις πηγές 
μας.


