
  

Συµβόλαιο τάξης για δηµιουργία Ιστολογίου  
(δείγµα) 

 

 
 
Σκοπός του Ιστολογίου 
 
Τα µέλη της (όνοµα τάξης) τάξης, στο (όνοµα σχολείου) θα συµµετέχουν στο ιστολόγιο 
της τάξης µε στόχο να: (κρατήστε όσα σας αφορούν και διαγράψτε τα υπόλοιπα) 
 

 Απαντούν και να σχολιάζουν κατά τη διάρκεια της µελέτης συγκεκριµένων 
διδακτικών ενοτήτων.  

 Να αναρτούν εργασίες τους και να σχολιάζουν τις εργασίες των συµµαθητών 
τους. 

 Να εξασκούνται στη δηµιουργική γραφή. 
 Να ανταλλάσουν µεθόδους µελέτης, πριν από τεστ και διαγωνίσµατα. 
 Να µοιράζονται µε την τάξη γεγονότα της καθηµερινότητάς τους. 
 Να οργανώνουν συγκεκριµένες δραστηριότητες ή προγράµµατα, όπως… 
 Να σχολιάζουν την επικαιρότητα. 

 
Άλλο: 
 
Ασφάλεια 
Το ιστολόγιο δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας έναν πάροχο (π.χ. ΠΣ∆) και βρίσκεται 
στο (επικολλήστε τη διεύθυνση του ιστολογίου εδώ). Για την ασφάλεια των µαθητών, 
λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω περιορισµοί:  (κρατήστε όσα σας αφορούν και διαγράψτε 
τα υπόλοιπα) 
 

 Μόνο ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει ή να εγκρίνει εγγραφές. 
 Μόνο οι µαθητές, οι γονείς και τα µέλη του προσωπικού του σχολείου, που έχουν 

σχέση µε τη συγκεκριµένη τάξη, µπορούν να εγγραφούν. 
 Μόνο εγγεγραµµένα µέλη µπορούν να εισέλθουν στο ιστολόγιο.  
 Μόνο εγγεγραµµένα µέλη µπορούν να δουν τις αναρτήσεις των µαθητών. 
 Μόνο οι µαθητές µπορούν να σχολιάζουν τις µεταξύ τους αναρτήσεις. 
 Μόνο εγγεγραµµένα µέλη µπορούν να σχολιάζουν τις αναρτήσεις των µαθητών. 
 Όλες οι αναρτήσεις και τα σχόλια χρειάζονται την έγκριση του εκπαιδευτικού, 

πριν γίνουν ορατά στο ιστολόγιο. 
 
 
 
 
 



  

Όροι και Προϋποθέσεις 
 

� Όλοι οι µαθητές και οι συµµετέχοντες στο ιστολόγιο θα πρέπει να συµφωνήσουν 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις. 

 
� Ο εκπαιδευτικός (ονοµατεπώνυµο) θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξασφαλίσει ότι το ιστολόγιο αποτελεί µια θετική µαθησιακή διαδικασία. Όλοι οι 
συµµετέχοντες θα σέβονται τον χρόνο και τον επαγγελµατισµό του εκπαιδευτικού 
υποστηρίζοντας το έργο του.  

 
� Οι µαθητές ή οι συµµετέχοντες δεν θα πρέπει να αναρτούν πληροφορίες και 

εικόνες που θα µπορούσαν να εκθέσουν την ασφάλεια των ίδιων ή των άλλων 
µελών. Αποφύγετε συγκεκριµένα σχόλια για τοποθεσίες ή προγράµµατα, εάν 
είναι οι πληροφορίες αυτές ορατές και στα µη µέλη.  

 
� Όλοι οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ανάρµοστο και 

υβριστικό λεξιλόγιο, προσωπικές προσβολές, ρατσιστικά, σεξιστικά, µεροληπτικά 
ή απειλητικά σχόλια. 

 
� Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να µην αποκαλύπτουν τον κωδικό πρόσβασης 

τους, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης της τάξης (εάν υπάρχει). Εάν 
υποπτευθούν ό,τι γνωρίζει κάποιος τον κωδικό τους, θα πρέπει να ενηµερώσουν 
άµεσα τον δάσκαλό τους.  

 
� Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υλικού τρίτων, χωρίς να δηλώνεται η πηγή 

προέλευσης. 
 
 
Συνέπειες 
 
Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων θα τιµωρείται µε άµεση 
διαγραφή του παραβάτη από το ιστολόγιο ή σε περίπτωση σοβαρού παραπτώµατος θα 
ενηµερώνεται η διεύθυνση του σχολείου. Κατά την κρίση του δασκάλου, µια 
προειδοποίηση µπορεί να δοθεί στην περίπτωση ασήµαντων παραβάσεων. 

  
Υπογραφές 
Συµφωνώ µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστολογίου της τάξης (όνοµα τάξης) 
για τη (ηµεροµηνία) σχολική χρονιά και επιτρέπω στο µαθητή να συµµετέχει στο 
ιστολόγιο. 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Υπογραφή µαθητή  Ηµεροµηνία             Υπογραφή γονέα  Ηµεροµηνία 


