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Εργασία από τη μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου:

Α.  Λύσσα



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Το διαδίκτυο ειδικά τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε από ένα μέσο που

χρησιμοποιούνταν από ένα μικρό ποσοστό κόσμου σε κάτι το οποίο είναι άρρηκτα

συνδεδεμένο με την καθημερινότητα μας.

• Για να γίνεται ποιοτική χρήση του διαδικτύου οφείλουν οι χρήστες του να ενημερώνονται

σωστά για τους κίνδυνους που μπορούν να συναντήσουν. 



• Ειδικά με την πανδημία που μας έχει

πλήξει τον τελευταίο χρόνο περισσότεροι

άνθρωποι δουλεύουν από το σπίτι

• Είναι κάτι το οποίο έγινε δυνατόν μόνο με

την ευρεία χρήση του διαδικτύου



• Τα τελευταία χρόνια η τηλε-

εκπαίδευση αρχίζει να ακμάζει

ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες

και είναι ιδιαίτερα σημαντική

στην επίτευξη της δια βίου

εκπαίδευσης.



• Μια από τις πιο σημαντικές

λειτουργίες του διαδικτύου

είναι η χρήση των μηχανών

αναζητήσεων για την εύκολη

ανεύρεση οποιασδήποτε

πληροφορίας



• Πριν από χρόνια η επικοινωνία

μεταξύ ανθρώπων που

βρίσκονταν σε διαφορετικές

χώρες ήταν εξαιρετικά δύσκολη

και χρονοβόρα ειδικά όσο

αυξανόταν η απόσταση

• Με την χρήση του διαδικτύου

είναι δυνατή η επικοινωνία

ανθρώπων που βρίσκονται στα

δυο άκρα της γης εύκολα και το

σημαντικότερο στιγμιαία.



• Με την χρήση του διαδικτύου έχει κάποιος

την δυνατότητα να ενημερωθεί για

οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο έγκαιρα και

κυριότερα έγκυρα.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσει ο

χρήστης για την αναγνώριση των σωστών

από των fake ειδήσεων στο διαδίκτυο



• Προστασία από ιούς με την χρήση

λογισμικών τα γνωστά anti-virus, V.P.N., 

firewall. 

• Χρήση πολύπλοκων κωδικών για να

επιτευχθεί ασφάλεια στους λογαριασμούς

των χρηστών και να μην διαρρεύσουν

προσωπικές πληροφορίες.



• Οι χρήστες οφείλουν να προσέχουν
τις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο
έτσι ώστε να μην υπάρχει φόβος για
την διαρροή πληροφορίων
σημαντικές για την ζωή και την
ασφάλεια του χρήστη

• Ειδικά για τους ανήλικους χρήστες
είναι σκόπιμο να υπάρχει επιτήρηση
τους από τους γονείς καθώς στο
διαδίκτυο μπορεί ευκολά να
παραπλανηθεί ένα παιδί το οποίο
δεν είναι έμπειρος χρήστης



Πηγές: 
https://saferinternet4kids.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://www.google.com/imghp

https://saferinternet4kids.gr/

