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Το διαδίκτυο είναι το ψηφιακό 

περιβάλλον μέσα από το οποίο 

επικοινωνούν οι υπολογιστές 

μεταξύ τους.  

Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες 

του διαδικτύου ανταλλάσσουν 

γνώσεις και πληροφορίες σε 

άμεσο χρόνο. 



Πληροφόρηση, 
ενημέρωση, 
επιμόρφωση 

Εύκολη πρόσβαση 
σε κάθε είδους 
πληροφορία. 

Ψυχαγωγία 
(μουσική, ταινίες, 

παιχνίδια) 

Διευκόλυνση 
οικονομικών και 

εμπορικών 
δραστηριοτήτων 

Διάδοση 
πολιτισμικών 
στοιχείων και 
επαφή μεταξύ 

πολιτισμών 

Διευκόλυνση 
επικοινωνίας 

Ελευθερία 
έκφρασης 

Δυνατότητες 
δημοσιοποίησης 
της προσωπικής 

δημιουργίας - 
διαφήμιση 

Δυνατότητες 
ανταλλαγής 
απόψεων και 

διαλόγου 

Δυνατότητες 
διασυνδέσεων 

Εκπαίδευση 
Ηλεκτρονικό 

εμπόριο 

Τα θετικά του διαδικτύου συνοψίζονται ως εξής: 

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 



Για την διαχείριση των 

πληροφοριών του διαδικτύου, 

έχουν δημιουργηθεί διάφορες 

εφαρμογές, που τις οργανώνουν 

και διευκολύνουν τους χρήστες. 

 



OUTLOOK - GMAIL – YAHOO 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είναι μια 

Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη 

συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση 
μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών 

συστημάτων τηλεπικοινωνιών. 

Πλεονεκτήματα :  

Εκεί που ένα γράμμα έκανε κάποιες μέρες να φτάσει μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνει σε λίγα δευτερόλεπτα. 



GOOGLE 

Η Google είναι η μεγαλύτερη μηχανή 

αναζήτησης, με την οποία μπορούμε να βρούμε 

πληροφορίες από όλο τον κόσμο και για κάθε 
τομέα ενδιαφέροντος.  

Ο στόχος της είναι να οργανώσει όλες 

τις πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνει 

παγκόσμια διαθέσιμες. 

Πλεονεκτήματα : 

Η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Η χρήση του διαδικτύου 

έχει κάνει τις εργασίες ευκολότερες και απλές. Εργασίες που η 

υλοποίηση τους χρειαζόταν μεγάλο χρονικό διάστημα πριν,τώρα 

θέλουν μόνο λίγα λεπτά. 



                        

FACEBOOK 

   

  

Οι χρήστες μπορούν  να επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους 

ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές  

πληροφορίες τους. Επίσης το Facebook είναι ένα 

από τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για ανέβασμα φωτογραφιών. 

Πλεονεκτήματα : 

Η  αμεσότητα της επικοινωνίας. Η δυνατότητα να μοιραστείς ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, απόψεις και 

ιδέες με άλλα άτομα από όλο τον κόσμο. 

Η δωρεάν διαφήμιση ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης. 



INSTAGRAM 
Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή 

κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα 
επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και 

βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να 

μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους 

ακολούθους τους (followers) ή με επιλεγμένη ομάδα 
φίλων, να σχολιάζουν και να δηλώνουν ότι μια 

δημοσίευση τους αρέσει. 

Πλεονεκτήματα : 

Η οπτικοποίηση της επικοινωνίας άμεσα και εύκολα. 

Ακολουθώ όσους θα ήθελα να έχω φίλους ή θαυμάζω και όχι τους πραγματικούς μου φίλους. 

Η δωρεάν διαφήμιση ενός προΪόντος ή μιας επιχείρησης. 

 

 



VIBER - WHATSAPP 

Το Viber και το WhatsApp Messenger είναι 

εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων για 

smartphones και tablets. Εκτός από την 

ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, οι χρήστες 
μπορούν να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, 

βίντεο και μηνύματα πολυμέσων ήχου. 

Πλεονεκτήματα :  

H εναλλακτική επιλογή για πραγματοποίηση κλήσεων χωρίς χρεώσεις, με την χρήση ασύρματων 

δικτύων WiFi. 

Δωρεάν κλήσεις ανάμεσα σε πολλών ειδών συσκευές, αφού η εφαρμογή υποστηρίζει πληθώρα 

λειτουργικών συστημάτων. 



YOUTUBE 
 

Το YouTube είναι ιστότοπος, ο οποίος επιτρέπει 

αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή 

ψηφιακών ταινιών και μουσικής. 

Πλεονεκτήματα : 

Οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο ή να αναπαράγουν τα βίντεο άλλων χρηστών. 

Μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενό τους να ειναι δημόσιο ή ιδιωτικό για τους ίδιους ή για 

συγκεκριμένους χρήστες. 



Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα μεγάλο εργαλείο για τις τράπεζες, που 
προσφέρουν την πιθανότητα να κάνουν συναλλαγές γρήγορα 
και ακίνδυνα. 
 



E-LEARNING 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

απευθύνεται σε όλους και κυρίως σε 

άτομα που δεν μπόρεσαν να 

παρακολουθήσουν την 

παραδοσιακή εκπαίδευση.H παροχή 

εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη 

φυσικής παρουσίας στο χώρο που 

αυτή λαμβάνει χώρα. 

Πλεονεκτήματα : 

Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει ενώ βρίσκεται σπίτι του χωρίς την φυσική παρουσία του εκπαιδευτή. 

Το μάθημα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε  κι αυτό το κάνει πολύ προσιτό σε 

περισσότερους μαθητευόμενους. 



 Το διαδίκτυο προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα στον καθένα που είναι 

πρόθυμος να το χρησιμοποιήσει. Το τεράστιο ποσό διαθέσιμης 

πληροφορίας και οι πολλές χρήσεις που κάποιος μπορεί να έχει στο 
Διαδίκτυο το έχουν κάνει το πολυτιμότερο εργαλείο στην ζωή ενός ατόμου. 

Ωστόσο απαιτείται μέτρο για την ασφαλή και ωφέλιμη διαχείρισή του. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:https://www.wikipedia.org/ 

https://www.slideshare.net/lykkarea/project-35378885 

https://parallaximag.gr/parallax-view/instagram-to-pio-endiaferon-kinoniko-diktio 

https://www.socialmedialife.gr/110064/ti-einai-to-viber-kai-pos-leitourgei/ 

https://sites.google.com/site/neoidiadiktyo2013/ta-thetika-tou-diadiktyou 

http://tile-learning.blogspot.com/p/blog-page_45.html 

 

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

 ΜΟΥΣΙΚΗ : SENORITA 
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 


