


Η θετ ική  κα ι  η  πο ιοτ ική  χρήση 

του  δ ιαδ ικτύου,  

πώς το  δ ιαδ ίκτυο 

δ ιευκολύνε ι  τη  ζωή μας 

κα ι  τ ι  πρέπε ι  να  προσέχουμε

προκε ιμένου η  ενασχόλησή μας 

με  τον ψηφιακό κόσμο 

να έχε ι  θετ ικό  πρόσημο

Εργασία από τη μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου: 

Α. Κουράκη



 Το Διαδίκτυο (Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα

διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών για να εξυπηρετεί
δισεκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο,

οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας,

ανταλλάσσουν μηνύματα (πακέτα) με τη χρήση διαφόρων

πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας), τα οποία

υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο.



 Η χρήση του Διαδικτύου προσφέρει 

ποικίλα οφέλη στον καθένα 

που είναι πρόθυμος να το χρησιμοποιήσει. 

Το τεράστιο ποσό διαθέσιμης πληροφορίας 

και οι πολλές χρήσεις 

που κάποιος μπορεί να έχει 

μέσω του Διαδικτύου 
το έχουν κάνει το πολυτιμότερο εργαλείο 

στις διάφορες θέσεις της ζωής ενός ατόμου. 

Το Διαδίκτυο έχει ένα τεράστιο ποσοστό δημοσιεύσεων 

που προστίθενται καθημερινά και εξελίσσεται 

ως η ισχυρότερη πηγή πληροφορίας.



 Αναζήτηση Πληροφοριών

Το διαδίκτυο βοηθάει τον άνθρωπο στην αναζήτηση, 
δηλαδή στο να βρίσκει πληροφορίες 
και να ανακαλύπτει νέα πράγματα. 

Παρέχει πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσεων. 
Αναλυτικότερα, επιτρέπει την ταχύτατη αναζήτηση 

μεγάλης κλίμακας πληροφοριών σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, 
διεθνείς βιβλιοθήκες, τράπεζες δεδομένων 

και δυσεύρετα δημοσιεύματα .



 Εκπαίδευση

Το Διαδίκτυο είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στην
εκπαίδευση δεδομένου ότι παρέχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών
και είναι μια μέγιστη πηγή αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς και
τους σπουδαστές. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά
σημαντικές για τους φοιτητές πανεπιστημίου που ψάχνουν
επιστημονικές πληροφορίες για τις σειρές μαθημάτων τους.

Επίσης το διαδίκτυο βοηθάει στην τηλεκπαίδευση, όπου την έχουμε
ανάγκη στη σημερινή εποχή.



 Επικοινωνία

Το διαδίκτυο βοηθάει, εκτός από τα παραπάνω, και στην

επικοινωνία. Ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή έχει ανάγκη την

επικοινωνία. Για παράδειγμα, να μιλά και να ανταλλάζει νέα ή με

τους συγγενείς του, ή με τους φίλους του. Το διαδίκτυο του δίνει τη

δυνατότητα να επικοινωνεί με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά

από την οικία του και δεν έχουν τη δυνατότητα της καθημερινής

επαφής. Σε αυτό βοηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως

Viber, Snapchat, Instagram και πολλές άλλες.



 Ψυχαγωγία

Το διαδίκτυο βοηθάει και στην ψυχαγωγία του ανθρώπου.
Στον ελεύθερό του χρόνο, το διαδίκτυο είναι η λύση.
Χάρη σε αυτό μπορεί να δει διάφορα βίντεο, ακόμη σειρές και
σίριαλ, που δεν μεταδόθηκαν ποτέ στη χώρα του. Μερικές από
αυτές τις εφαρμογές είναι το YouTube, το Netflix και άλλες.



 Εργασίες-Τράπεζες

Η χρήση του Διαδικτύου έχει κάνει τις εργασίες ευκολότερες και απλές,

στόχοι που θα έπαιρναν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα πριν. 

Τώρα θέλουν μόνο μερικά λεπτά!

Επιπλέον, το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα μεγάλο εργαλείο για τις τράπεζες,

που προσφέρουν την δυνατότητα γρήγορων και ακίνδυνων συναλλαγών.

Η  διαδεδομένη χρήση του Διαδικτύου έχει ανοίξει νέους τομείς εργασιών

σε όλες τις χώρες την λεγόμενη (τηλε-εργασία).



 Διαδικτυακές αγορές (E-shop)

Το διαδίκτυο είναι μια ισχυρή πηγή για εξ αποστάσεως αγορές

με την ευκολία της άμεσης παράδοσης.



Το διαδίκτυο προσφέρει πολλά στον άνθρωπο, 
αλλά κρύβει και πολλούς κινδύνους, όπως: 

Για αυτό πρέπει να κάνουμε Σωστή Χρήση του Διαδικτύου.

ο εθισμός τα ακατάλληλα περιεχόμενα οι χάκερ

οι ιοί ο ηλεκτρονικός τζόγος και πολλοί άλλοι




