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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στα σχολεία το ∆ιαδίκτυο έχει οδηγήσει στη διεύρυνση 
του θεσµού της δηµιουργίας σχολικών δικτυακών τόπων. Η παρουσία των σχολικών µονάδων στο 
διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων µορφών επικοινωνίας πέρα από τα πλαίσια του 
σχολικού συγκροτήµατος, στην προβολή των σχολείων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και 
στην προαγωγή των δραστηριοτήτων των µελών της σχολικής κοινότητας. Το σύνολο του 
περιεχοµένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά κειµένων, 
ονοµασιών, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά 
κάθε είδους αρχείων καθώς και προσωπικών πληροφοριών αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής 
ιδιοκτησίας  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να αποσαφηνισθούν τα 
νοµικά θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία περιεχοµένου ενός σχολικού 
δικτυακού τόπου. Τα βασικά θέµατα που θα προσεγγισθούν είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα  και η 
διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδοµένων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχολικός ∆ικτυακός τόπος, Πνευµατικά δικαιώµατα, Προστασία 
Προσωπικών δεδοµένων  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση και µαζί µε αυτή 
και οι δυνατότητες που προσφέρει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιχειρώντας να εκµεταλλευτούν 
τις προσφερόµενες δυνατότητες του διαδικτύου, πολλά σχολεία, έχουν δηµιουργήσει δικτυακούς 
τόπους προσφέροντας στους µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς πολλαπλές υπηρεσίες (Kiefer, 
2002). Η δηµιουργία σχολικού δικτυακού τόπου είναι µία διαρκής διαδικασία και αποτελεί 
σήµερα ένα σηµαντικό κεφάλαιο στην υποστήριξη της προβολής και της παρουσίασης των 
δραστηριοτήτων και των πληροφοριακών στοιχείων κάθε σχολείου που θέλει να συµµετέχει στο 
διαδίκτυο (Benstz, 2004). Η θεµατολογία των σχολικών δικτυακών τόπων ποικίλλει καλύπτοντας 
ευρύ φάσµα πληροφοριών και δραστηριοτήτων που δηµοσιεύονται σε αυτές. Το είδος των 
πληροφοριών που περιέχονται σε έναν σχολικό δικτυακό τόπο και ο τρόπος παρουσίασής του 
έχουν ως σκοπό την ενηµέρωση, την επικοινωνία και την προβολή των σχολείων σε εθνικό αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο (Apflauer & Reiter, 2000). Οι βασικές πληροφορίες που συνήθως 
περιέχονται σε έναν σχολικό δικτυακό τόπο είναι:  

 Φωτογραφίες σχολείου, προσωπικού, µαθητών 
 Στοιχεία επικοινωνίας  
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 Στοιχεία για διδακτικό και άλλο προσωπικό  
 Στοιχεία για τους µαθητές  
 Σχολικοί σύλλογοι και οργανώσεις  
 Εκθέσεις, εκδηλώσεις  
 Πίνακας ανακοινώσεων,  
 Χρήσιµες συνδέσεις  
 Επιτεύγµατα, εργασίες µαθητών  
 Εκπαιδευτικό υλικό - σχέδια µαθηµάτων  
 Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα  
 Σχολική Εφηµερίδα  
 Επικοινωνία, συζητήσεις  
 ∆ραστηριότητες, σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα  
 Μικρές Αγγελίες  

 
  Η παρουσία κάθε σχολείου στο διαδίκτυο είναι συνήθως αποτέλεσµα της ατοµικής προσπάθειας 
κάποιου εκπαιδευτικού ή γίνεται στα πλαίσια σχολικών εργασιών από οµάδα µαθητών και 
εκπαιδευτικών. Η οµάδα αναλαµβάνει όχι µόνο την σχεδίαση, τη δηµιουργία και τη συντήρηση 
των σελίδων, αλλά και τη συλλογική έκφραση του σχολείου. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 
σχολική ιστοσελίδα, οι στόχοι και η φιλοσοφία των δηµιουργών, προσδιορίζουν τις πληροφορίες 
που θα περιλαµβάνονται σ’ αυτήν, καθώς επίσης και το αισθητικό αποτέλεσµα. Ο αριθµός αλλά 
και η ιδιότητα των υπευθύνων επενεργεί στο τελικό αποτέλεσµα και προσδιορίζει τόσο το 
περιεχόµενο το οποίο συνήθως, όταν είναι προϊόν ενός, αποτυπώνει περισσότερο προσωπικές 
απόψεις, όσο και τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες αφού εκ των πραγµάτων ένας εκπαιδευτικός 
δεν µπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τις ταχύτατα εξελισσόµενες επικοινωνιακές τεχνολογίες. 
 
  Οι σηµερινές τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να εντοπίσουν 
εύκολα και γρήγορα ένα πλήθος πληροφοριών που αναζητούν, αλλά και να περάσουν εξίσου 
εύκολα και γρήγορα από την εύρεση στοιχείων στη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µε µερικές 
κινήσεις αντιγραφής και επικόλλησης (Bose, 2001). Το σχολείο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικό όσον αφορά την προστασία ορισµένων συνταγµατικών δικαιωµάτων, όπως η 
ελευθερία του λόγου, η πνευµατική ιδιοκτησία και το προσωπικό απόρρητο µαθητών και 
εκπαιδευτικών (Philipp, 2003). Οι κίνδυνοι που προκύπτουν είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
µαθητές αλλά και οι υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί συγχέουν συχνά το πόσο καλοσχεδιασµένη και 
ωραία είναι µια ιστοσελίδα µε την αξιοπιστία της και το σηµαντικότερο δεν γνωρίζουν τις 
δυνατότητες και τους περιορισµούς ώστε να εφαρµόζουν ενσυνείδητα τους κανόνες τους σχολείου 
αλλά και τους νόµους που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία (Tapscott, 1998).  
 
  Η προσέγγιση των νοµικών ζητηµάτων που αφορούν την δηµιουργία σχολικών δικτυακών τόπων 
προϋποθέτει όχι µόνο νοµικές αλλά µέχρι ένα βαθµό και τεχνικές γνώσεις σε θέµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου (Benstz, 2004). Η λανθασµένη αντίληψη ότι το 
διαδίκτυο διέπεται από ιδιαίτερο καθεστώς και τελικά, λόγω απουσίας του, απλά αυτορυθµίζεται 
έχει οδηγήσει αφενός σε ακραίες καταστάσεις όσον αφορά την προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου σε έλλειψη 
πληροφόρησης πάνω σ’ αυτά τα θέµατα, πράγµα που κατά τη γνώµη µερικών εκπαιδευτικών 
αποτελεί και µία από τις βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης (Reiser, 1998). Στόχος της 
εισήγησης αυτής είναι να υπογραµµισθούν τα νοµικά ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία περιεχοµένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης θα 
απαριθµηθούν τα σηµεία τριβής στη σχέση δηµιουργία σχολικού δικτυακού τόπου - δικαίου και 
θα σκιαγραφηθούν οι δυνατότητες της νοµοθεσίας να τα αντιµετωπίσει µε επιτυχία. Τα βασικά 
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ζητήµατα που θα προσεγγισθούν είναι η προστασία των  πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών και η διαχείριση και η προστασία προσωπικών δεδοµένων. 
 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
  Την κύρια πηγή του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα αποτελεί ο Νόµος 
2121/1993 µε τίτλο “Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα”. 
Πνευµατική ιδιοκτησία σύµφωνα µε τον Νόµο 2121/1993 ονοµάζεται το δικαίωµα που η έννοµη 
τάξη απονέµει στον δηµιουργό ενός πνευµατικού έργου πάνω στον έργο αυτό. Πνευµατικός 
δηµιουργός είναι εκείνος που δηµιουργεί νέες µορφές και ιδέες έστω και αν ενσωµατώνει τα 
δηµιουργήµατά του σε ύλη που προϋπήρχε. Στον νόµο αυτόν περιέχονται µεταξύ άλλων και 
διατάξεις σχετικές µε τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις βάσεις δεδοµένων και 
φωτογραφιών. Στην Ευρώπη ισχύει η Οδηγία 93/98 περί εναρµονίσεως της διάρκειας προστασίας 
του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων, η Οδηγία 
2001/29 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών 
δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας καθώς και η υποχρέωση των κρατών µελών να 
ενηµερώνουν την ΕΕ για αλλαγές νόµων που σχετίζονται µε τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα.  
 
  Σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία στην κοινωνία των πληροφοριών υπάρχει πληθώρα 
νοµικών αποφάσεων που αναφέρονται τόσο σε προϊόντα λογισµικού δηλαδή προγράµµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε παράνοµη αναπαραγωγή και ανταλλαγή δεδοµένων και 
αρχείων µέσω του διαδικτύου που καταπατούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των 
δηµιουργών τους. Κάθε δηµιουργός δικτυακών τόπων πρέπει να συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία 
για την προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων ώστε να αποφεύγεται η παραβίαση των 
πνευµατικών δικαιωµάτων µε την αναπαραγωγή (ή αντιγραφή), δηµόσια έκθεση ή διάθεση ξένης 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (Νούσκαλης, 2003). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα στα οποία είναι 
εµφανής η καταπάτηση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στα πλαίσια της δηµιουργίας 
σχολικού δικτυακού τόπου διακρίνονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενσωµατώνονται 
µουσικά αρχεία, ταινίες, φωτογραφίες και κείµενα από διάφορες πηγές έντυπες ή ηλεκτρονικές 
δίχως παράθεση πηγών ή την συγκατάθεση των δηµιουργών και κατόχων των αντίστοιχων 
πνευµατικών δικαιωµάτων τους. 
 
  Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν. 2121/93) και τις διεθνείς συµβάσεις, για οιασδήποτε 
µορφής χρήση µουσικών έργων στο διαδίκτυο απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη άδεια των 
δηµιουργών τους, η οποία χορηγείται από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης που τους 
εκπροσωπεί καθορίζοντας τους όρους και προϋποθέσεις της δηµοσίευσης. Ότι ισχύει για τις 
εικόνες ισχύει και για τα κείµενα (Νόµος 2121/93). Ειδικότερα όσον αφορά στις εικόνες που 
µπορεί κανείς να αναρτήσει σε δικτυακό τόπο αναφέρουµε ότι ο πιο ασφαλής τρόπος είναι η 
δηµιουργία νέας εικόνας. Κάθε δηµιουργός δικτυακού τόπου πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε 
αναπαραγωγή, αντιγραφή και µορφοποίηση ξένων εικόνων είναι πολύ πιθανό να ενέχει κινδύνους. 
Πέρα από την προστασία των φωτογραφιών ως αυτοτελών έργων τέχνης που εκφράζονται µε 
ορισµένη µορφή, προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις του νόµου 2121/93 η προστασία των 
φωτογραφιών και στην εξελισσόµενη τεχνολογία της ψηφιακής εικόνας. Όπως συνάγεται ευθέως 
από το γράµµα του νόµου, η προστασία του έργου είναι καθολική, ανεξάρτητα από το µέσο το 
οποίο χρησιµοποιείται για την µετάδοση, επεξεργασία ή µεταβολή του έργου. Ο δηµιουργός 
οπλίζεται µε ένα πλέγµα δικαιωµάτων που τον προστατεύουν αποτελεσµατικά ως προς την εκδοχή 
της ψηφιοποίησης της φωτογραφικής εικόνας (Τσούκος, 2000). Επιπλέον στα πλαίσια της 
άσκησης του ηθικού δικαιώµατος ο δηµιουργός έχει το δικαίωµα να απαγορεύει κάθε 
παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου όπως και κάθε προσβολή οφειλόµενη 
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στις συνθήκες παρουσίασης. Ακόµη και αν η χρήση της φωτογραφίας έχει παραχωρηθεί νόµιµα 
αλλά δεν υπάρχει ειδική ρητή πρόβλεψη στην γραπτή συµφωνία µεταξύ του φωτογράφου και του 
πελάτη στον οποίο εκχωρεί µέρος ή ακόµη και το σύνολο των δικαιωµάτων του πάνω σε ένα 
φωτογραφικό έργο, ο πελάτης δεν έχει το δικαίωµα να αλλοιώνει το έργο στο ελάχιστο, µε 
ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Πολύ περισσότερο απαγορεύονται χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του 
φωτογράφου, οι δραστικές επεµβάσεις που "κάνουν αγνώριστη" την φωτογραφία. Η έκταση της 
προστασίας είναι ευρύτατη, γιατί εκτός από την αγωγή προς αποζηµίωση ο δηµιουργός που τα 
δικαιώµατά του προσβλήθηκαν µπορεί να αξιώσει την ποινική δίωξη που επισύρει ιδιαίτερα 
αυστηρές ποινές.  
 
  Βασικό στοιχείο στον σχεδιασµό ιστοσελίδων αποτελεί η χρήση δεσµών(links). Είναι αλήθεια 
ότι οι δεσµοί είναι αυτοί που παρέχουν τη γνωστή σηµερινή ευκολία πρόσβασης σε πολλά δίκτυα 
του διαδικτύου. Οι δεσµοί είναι παραποµπές σε άλλες ιστοσελίδες ή άλλους δικτυακούς τόπους 
και µπορούν να έχουν οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόµενο όπως κείµενο, ήχο, εικόνες, βίντεο. 
Άγνωστα όµως παραµένουν για τους περισσότερους τα πλαίσια της νόµιµης χρήσης τους. Ένας 
δεσµός από µία ιστοσελίδα σε κάποια άλλη δεν θίγει κατά κανόνα κανένα δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας καθώς σκοπός µιας ιστοσελίδας είναι ο εντοπισµός της µέσω δεσµών από άλλες 
ιστοσελίδες ή ανεύρεση της µέσω µηχανών αναζήτησης. Το νοµικό πρόβληµα της ενεργοποίησης 
των δεσµών εµφανίζεται όταν οι δεσµοί δεν παραπέµπουν στην αρχική ιστοσελίδα (home page) 
του δικτυακού τόπου αλλά σε κάποια ειδικότερη σελίδα ή απευθείας σε στοιχεία της ιστοσελίδας 
εκείνης (π.χ. ένα πρόγραµµα software ή ένα αρχείο mp3) και κυρίως όταν δεν είναι σαφής η 
προέλευση των στοιχείων αυτών ( Κιούπης, 1999) ή όταν επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδα 
στην οποία απαιτείται κάποιος κωδικός για να είναι εφικτή η πρόσβαση, χωρίς την ανάγκη 
αποστολής του κωδικού που νοµιµοποιεί την είσοδο σε αυτή την ιστοσελίδα ( Koch, 1997). 
 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
  Η προστασία προσωπικών δεδοµένων είναι ένα θέµα που απασχολεί έντονα τόσο τους ειδικούς 
των υπηρεσιών διαδικτύου όσο και τους χρήστες. Πρόκειται για ένα θέµα του οποίου οι νοµικές 
προεκτάσεις δεν είναι ακόµα απολύτως διακριτές σε παγκόσµιο επίπεδο. Πάντως, είναι πλέον και 
στη χώρα µας δεσµευτική η υποχρέωση όλων των δικτυακών τόπων να αναρτούν στην κεντρική 
τους σελίδα συµβάσεις για την προστασία προσωπικών δεδοµένων που αναγράφουν κατά τρόπο 
σαφή τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και κυρίως να παρέχουν πλήρη ενηµέρωση 
για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδοµένων κάθε επισκέπτη του δικτύου (Οδηγία 
2002/58/ΕΚ). 
 
  Προσωπικά δεδοµένα , σύµφωνα µε τον Νόµο 2472/1997 και την Οδηγία 95/46/ΕΚ είναι κάθε 
πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπό του κάθε ατόµου, π.χ. το όνοµα και το επάγγελµά του 
ατόµου, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του 
προέλευση, τα πολιτικά του φρονήµατα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η 
συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και 
καταδίκες. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων υπόκειται στις σχετικές 
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (Ν. 2472/1997), για την προστασία του ατόµου και την 
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του 
Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, όπως τον Νόµο 2774/1999 και 
του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται 
λαµβανοµένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του 
διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και µη πλήρως ανεπτυγµένου - πλέγµατος νοµικών 
ρυθµίσεων σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. 
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  Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποτελέσει θέµα προβληµατισµού ο τρόπος 
µε τον οποίο χρησιµοποιούνται προσωπικά δεδοµένα µαθητών και εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο.  
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα όπου διακριτά καταγράφονται προσωπικά δεδοµένα µαθητών και 
εκπαιδευτικών διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµοσιεύονται τα 
ονόµατα, τα επίθετα, οι φωτογραφίες, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), η 
διεύθυνση κατοικίας, η ιδιότητα, το τηλέφωνο, η ηµεροµηνία γέννησης µαθητών ή εκπαιδευτικών. 
 
  Τα προσωπικά δεδοµένα δεν πρέπει να ταυτίζονται ή να συγχέονται µε τα απόρρητα δεδοµένα. 
Για τον καθορισµό µιας πληροφορίας ως προσωπικού χαρακτήρα καθοριστική είναι η 
οποιαδήποτε σύνδεση, άµεση ή έµµεση, µε ένα πρόσωπο. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενός ατόµου επιτρέπεται µόνον όταν το ίδιο το άτοµο έχει δώσει τη συγκατάθεση του 
(Οδηγία 2002/58/ΕΚ). Η λέξη "επεξεργασία" έχει ευρεία έννοια και σε αυτήν περιλαµβάνεται η 
συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η 
χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η 
διασύνδεση, η διαγραφή, και η καταστροφή των πληροφοριών. (Οδηγία 95/46/ΕΚ). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Το διαδίκτυο είναι µια παγκόσµια ηλεκτρονική "κοινότητα" µε εκατοµµύρια χρήστες στον 
κόσµο. Το διαδίκτυο είναι ανοικτό στον οποιοδήποτε το θελήσει χωρίς περιορισµούς και όρους 
και εκεί που πρωτοτυπεί σε σχέση µε οποιαδήποτε κοινότητα στον κόσµο, είναι η έλλειψη αρχής 
και εξουσίας (Thesmann & Oelbermann, 1997). Το σχολείο είναι ένας χώρος που µπορεί να 
συµβάλει στη διαµόρφωση στάσεων και αλλαγών του τρόπου σκέψης των µαθητών και αυριανών 
πολιτών. Το ερώτηµα το οποίο τίθεται σε αυτό το σηµείο είναι κατά πόσο η συµµετοχή των 
µαθητών στην δηµιουργία σχολικών δικτυακών τόπων θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την  
προώθηση νέων µορφών µάθησης στα πλαίσια της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η συµµετοχή των µαθητών προϋποθέτει εκτός από την ευαισθησία και τη δίψα για 
απόκτηση γνώσεων και εµπειριών, την ενασχόληση µε τις δραστηριότητες εκείνες που παρέχουν 
τις πρώτες ύλες και τα εργαλεία για πνευµατική δηµιουργία, όπως το διάβασµα και η αναζήτηση 
γενικά της πληροφόρησης και της γνώσης και η εξάσκηση και καλλιέργεια καλλιτεχνικών ή 
άλλων δεξιοτήτων. 
 
  Το ζητούµενο είναι ο µαθητής. Ο µαθητής ο οποίος πολλά χρόνια από τη ζωή του θα περάσει 
από τις σχολικές τάξεις, θα πρέπει όχι µόνο να λαµβάνει γνώση αλλά και να µαθαίνει πώς να ζει 
µέσα στην κοινωνία (Apflauer & Reiter, 2000). Στα πλαίσια της συµµετοχής του µαθητή στην 
υλοποίηση του σχολικού δικτυακού τόπου θα πρέπει να του γίνει βίωµα, ότι ο όρος “προσωπικό 
απόρρητο” έχει ευρύτερη έννοια και καλύπτει τη χρήση και την εκµετάλλευση των προσωπικών 
πληροφοριών, είτε ενός ατόµου, είτε µιας οικογένειας, είτε των µελών της σχολικής κοινότητας 
ακόµα και µιας µεγαλύτερης οµάδας ατόµων, για διάφορους σκοπούς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το 
δικαίωµα µε τη θέληση του να αποκρύβει τα προσωπικά του στοιχεία και να µην τον ενοχλεί 
κανένας στην προσωπική του ζωή. Επίσης έχει την υποχρέωση να αναγνωρίζει αυτό το δικαίωµα 
και σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Το δικαίωµα που έχει κάθε άτοµο να αποφασίζει µε ποιες 
προϋπόθεσης και κάτω από ποιες συνθήκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι προσωπικές του 
πληροφορίες είναι το δικαίωµα του προσωπικού απόρρητου (Σύσταση Αρ. R(99)5). Αυτό που 
πρέπει να συνειδητοποιήσει ο µαθητής, όταν προσπαθεί να αποκτήσει προϊόντα πνευµατικής 
εργασίας από παράνοµη αντιγραφή ή µετάδοση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είναι ότι έτσι 
στερεί την αµοιβή από αυτούς που εργάστηκαν και την δικαιούνται. Το πρόβληµα της παραβίασης 
πνευµατικών δικαιωµάτων δεν είναι σοβαρό µόνο επειδή πλήττονται τα συµφέροντα µιας 
κοινωνικής τάξης, αυτής των πνευµατικών δηµιουργών, αλλά κυρίως διότι µ’ αυτόν τον τρόπο 
αποθαρρύνεται η πνευµατική δηµιουργία, δηλαδή το θεµέλιο του πολιτισµού µας. Τέτοιες 
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συνθήκες σίγουρα δεν είναι αυτές όπου επωφελούνται από τη χρήση και εκµετάλλευση του 
πνευµατικού έργου όλοι οι άλλοι εκτός από το δηµιουργό του ή το δικαιούχο του.  
 
  Οι εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστές στην εκπαιδευτική κοινότητα µε αποτέλεσµα η 
πλειοψηφία των µαθητών να µην έχουν αντιληφθεί το πρόβληµα και τα σχολεία να µην παίρνουν 
κανένα µέτρο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του 14ου Γυµνασίου 
Περιστερίου (http://www.asda.gr/g14per) που απειλήθηκε µε νοµικές κυρώσεις καθώς 
χρησιµοποίησε το σύµβολο της «Αθήνα 2004» για να δηµοσιοποιήσει δεσµό για τους 
ολυµπιακούς αγώνες  χωρίς την άδεια  της οργανωτικής επιτροπής. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι 
οι εγκύκλιοι που έχουν συνταχθεί κατά καιρούς από το ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/) για την 
διδασκαλία και την αξιοποίηση γενικότερα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση δίνουν έµφαση 
στην οργάνωση και την χρήση των εργαστηρίων Πληροφορικής, στην διδακτική πρακτική καθώς 
και στα καθήκοντα των υπευθύνων εργαστηρίων Πληροφορικής. 
 
  Είναι προφανές ότι ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου ως εµπνευστή και καθοδηγητή είναι 
σηµαντικός και καθοριστικός για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση, σχεδίαση και ανάπτυξη 
του σχολικού δικτυακού τόπου. Η αναφορά στον διευθυντή δεν είναι τυχαία, αναφέρεται 
πρωτίστως ο δικός του ρόλος γιατί έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης, της προβολής και της 
παρουσίασης του σχολείου. Για την υλοποίηση σχολικού δικτυακού τόπου απαιτούνται 
συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις. Αυτές οι ενέργειες και οι δράσεις πρέπει να αναζητηθούν, 
να συζητηθούν και να αποφασιστούν από κοινού µε το προσωπικό του σχολείου. Είναι ανάγκη 
λοιπόν να συσταθεί σε κάθε σχολείο επιτροπή υπεύθυνη για την παρουσία του σχολείου στο 
διαδίκτυο αποτελούµενη από το διευθυντή, δύο εκπαιδευτικούς ( π.χ. Φιλόλογο και ενδεχόµενα 
ξένων γλωσσών) και τον υπεύθυνο του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Έργο της 
επιτροπής θα είναι η συγκέντρωση του υλικού και η κατανοµή του σε συνεργασία µε τους µαθητές 
και εκπαιδευτικούς του σχολείου και γενικότερα η φροντίδα, η ενηµέρωση, ο εµπλουτισµός του 
περιεχοµένου του σχολικού δικτυακού τόπου.  
 
  Πολλές φορές, δεν αρκεί η βούληση του εκπαιδευτικού, αλλά απαιτούνται και οι ανάλογες 
γνώσεις, η κατάλληλη δηλαδή κατάρτιση του τόσο σε τεχνικά όσο και σε νοµικά ζητήµατα που 
αφορούν την πνευµατική ιδιοκτησία και την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Το πρόβληµα 
επιτείνεται από την ανυπαρξία στοιχειωδών κατευθυντήριων γραµµών από τους αρµόδιους 
εκπαιδευτικούς φορείς. Το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
προώθηση κατευθυντήριων γραµµών για τους όρους και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες 
η σχολικές µονάδες θα προχωρήσουν στην δηµιουργία δικτυακών τόπων. Οι κατευθυντήριες 
γραµµές θα αποτελούν συστάσεις του Υπουργείου προς τα σχολεία, θα περιλαµβάνουν πρότυπα 
υπεύθυνης συµπεριφοράς µε σκοπό να εξασφαλίσουν την ελευθερία του λόγου και την προστασία 
του προσωπικού απόρρητου των µελών της σχολικής κοινότητας, να ενδυναµώσουν την αµοιβαία 
εµπιστοσύνη µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών και να βοηθήσουν στη διαµόρφωση ενός 
κλίµατος εµπιστοσύνης στη χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η 
θεσµοθέτηση ενός Ειδικού Φορέα ∆ιαδικτυακής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση που θα ενηµερώνει 
την εκπαιδευτική κοινότητα για ζητήµατα που αφορούν: 

 την προστασία κειµένων, οπτικοακουστικών έργων και ψηφιακών εικόνων 
που διακινούνται µέσω του διαδικτύου 

 την προστασία λογισµικού 
 την προστασία βάσεων δεδοµένων 
 το εφαρµοστέο δίκαιο και διεθνούς δικαιοδοσία 
 την προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
 τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων 
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 τα  δικαιώµατα των χρηστών 
 τη  διασυνοριακή ροή των προσωπικών δεδοµένων 
 την τεχνική πλευρά της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 
 τις επιβαλλόµενες κυρώσεις  

και θα προτείνει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις προτάσεις των κατευθυντήριων 
γραµµών του ΥΠΕΠΘ, διοργανώνοντας σχετικά σεµινάρια και συνέδρια και θα αναλάβει να 
προωθήσει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων αλλά και την κατάλληλη αναπροσαρµογή του αναλυτικού 
προγράµµατος ούτως ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και να παρέχει στους µαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς µεγαλύτερο πεδίο ελεύθερης έκφρασης. Το σχολείο παραµένει και επιµένει στους 
σκοπούς και τους στόχους, όπως ορίζονται από τα αναλυτικά προγράµµατα, αλλά 
αυτοπροσδιορίζεται µε τις δραστηριότητες που επιλέγει για την εκπλήρωση αυτών των στόχων και 
των σκοπών. 
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