
Θετικό/Ποιοτικό περιεχόμενο 
 στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Εργασία από τους μαθητές της Ε΄ τάξης:  
Α. Τζαμπάζη και Λ. Κράββα 



Στην σημερινή εποχή το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας 
μας. Με ένα «κλικ» μπορούμε να μεταφερθούμε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, 
να μάθουμε ό,τι μας  ενδιαφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να μιλήσουμε 
με τους φίλους μας όσο μακριά και αν είναι. 



 Αναλυτικότερα τα θετικά σημεία της χρήσης του διαδικτύου είναι: 

Αποτελεί τον κυριότερο παροχέα πληροφοριών, αφού μπορούμε να αναζητήσουμε και να 

συλλέξουμε πληροφορίες σε λίγο χρόνο για οτιδήποτε μας ενδιαφέρει. 

  

Συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση, αφού αυξάνει θεαματικά τις πηγές λήψης πληροφοριών και 

εκπαιδευτικού υλικού, καθώς έχουμε πια πρόσβαση σε μεγάλες βιβλιοθήκες (ψηφιακά βιβλία), σε 

ιστοσελίδες εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, σε ιστορικά αρχεία, αλλά και αρχεία 

εφημερίδων και περιοδικών. 

  



  

Προσφέρει επιπλέον δυνατότητες μάθησης και εκπαίδευσης, όπως είναι η εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων. 

  

Αποτελεί σημαντικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, καθώς ενημερωνόμαστε άμεσα έχοντας συνεχή 

επαφή με ακόμη περισσότερες πηγές ενημέρωσης από αυτές του παρελθόντος. Πλέον έχουμε 

πρόσβαση σε ενημερωτικές σελίδες όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και άλλων κρατών, λαμβάνοντας 

έτσι μια πληρέστερη εικόνα και των διεθνών εξελίξεων. 



Συμβάλει στην ταχύτερη επικοινωνία, αφού μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μηδενικό 

ή ελάχιστο κόστος με όποιον επιθυμούμε ανεξάρτητα την απόσταση που έχουμε 

αναμεταξύ μας. Με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και με τις υπηρεσίες κλήσεων και 

συνομιλίας με τη χρήση κάμερας, άλλαξε πλήρως ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε 

στις μέρες μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την άμεση διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών 

μας, όπως πληρωμή λογαριασμών μας ή μεταφορά χρημάτων, γεγονός που μας 

εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, αφού δεν είναι απαραίτητη πλέον η πολύωρη αναμονή σε 

καταστήματα τραπεζών ή άλλων υπηρεσιών.  Η δυνατότητα αυτή, μάλιστα, αποκτά 

μεγαλύτερη σημασία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης που επιτελεί καθημερινά πλήθος 

οικονομικών συναλλαγών. 
 



Προσφέρει δυνατότητες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχοντας 

σε εταιρείες ένα ισχυρό μέσο για την αύξηση των πωλήσεών τους. Κάθε επιχείρηση διαθέτει πλέον 

τη δική της ιστοσελίδα, όπου όχι μόνο προβάλλει τα προϊόντα της, αλλά μπορεί και να 

πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις μέσω αυτής.  

 

Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εφόσον παρέχει πρόσβαση 

σε άφθονο ψυχαγωγικό υλικό, όπως: τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, 

λογοτεχνικά έργα, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.ά.  

  

  



ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:https://latistor.blogspot.com/2018/08/blog-post.html 

https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/190280.html 

ΕΙΚΟΝΩΝ: https://www.google.com/imghp 
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