


Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Εργασία από τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου:
Δανάης-Μαρίας Ράπτη & Μαρίας Ρεΐζογλου



ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πληροφόρηση, ενημέρωση, επιμόρφωση 

Εύκολη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. 

Ψυχαγωγία 

Διευκόλυνση οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 

Διευκόλυνση διαπροσωπικής επικοινωνίας 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

▪ Το Διαδίκτυο έχει ένα τεράστιο 
ποσοστό δημοσιεύσεων που 
προστίθενται καθημερινά και 
εξελίσσεται ως η ισχυρότερη πηγή 
πληροφόρησης. Οι ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για όλους όσους ψάχνουν
επιστημονικές πληροφορίες. Συνεπώς
οι γνώσεις που αποκομίζονται από το 
Διαδίκτυο είναι απεριόριστες για κάθε 
τομέα.



ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

▪ Το διαδίκτυο είναι ένα από τα 
πολυτιμότερα εργαλεία στην
εκπαίδευση, δεδομένου ότι 
παρέχει ένα τεράστιο ποσοστό
πληροφοριών και είναι μια 
μέγιστη πηγή αναφοράς για τους 
εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές.



ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ 
ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ

Στις μέρες µας υπάρχει άγχος, στρες και φυσικά η 
ανάγκη των ανθρώπων να ξεφεύγουν από τις έγνοιες 
τους για να χαλαρώνουν. Αυτό το επιτυγχάνουν όταν 
μπορούν, µε το να περνάνε τον ελεύθερο τους χρόνο 
ευχάριστα. Σε αυτό συμβάλλουν τα online games  
και γενικά το σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Η εισροή 
του διαδικτύου στην παραδοσιακή κοινωνία έχει 
αλλάξει πραγματικά τον τρόπο που οι άνθρωποι 
περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Όλο και πιο συχνά, 
οι άνθρωποι ξοδεύουν τον ελεύθερό τους χρόνο παρέα 
με το διαδίκτυο.



ΑΓΟΡΑΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ, ΑΠ' ΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ

Οι online αγορές γίνονται εύκολα από την άνεση του σπιτιού 
με μερικά κλικ από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας, το tablet 
ή το smartphone. Δεν υπάρχει η ανάγκη μετακινήσεων, όλα 
τα προϊόντα βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας! Επιπλέον όλα 
τα καταστήματα είναι ανοικτά 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το 
χρόνο! Στα χιλιάδες e-shop στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις τα 
πάντα για να τα αγοράσεις online, από στυλό μέχρι ελαστικά 
αυτοκινήτων. Μπορείς να πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, pay 
pal, κατάθεση σε τράπεζα ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, 
με bitcoins. Παραλαμβάνεις τα ωραία πράγματα που 
παρήγγειλες, στην πόρτα του σπιτιού σου από κάποια 
μεταφορική εταιρία. 



ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται στις τράπεζες, κάνοντας τις συναλλαγές 
γρήγορα και ακίνδυνα. Ότι ώρα και στιγμή, αποφασίσει ο 
ενδιαφερόμενος να θυμηθεί την τράπεζά του, τα «ρολά» είναι ανοιχτά!
Μεσάνυχτα, Χριστουγεννιάτικα, Κυριακάτικα ….όποτε κριθεί η στιγμή 
κατάλληλη.  Επίσης μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας του, ο 
συναλλασσόμενος μπορεί να έχει άμεση, ενημέρωση για την 
ολοκλήρωση και το αποτέλεσμα των συναλλαγών του. Έχει τη 
δυνατότητα να «τσεκάρει» αν η συναλλαγή ολοκληρώθηκε, πότε, σε 
ποιόν αποδέκτη, τι ώρα. Η ασφάλεια μέσω των online συναλλαγών 
εξασφαλίζεται με αυστηρές προδιαγραφές και δικλείδες ασφαλείας .
Έτσι, όπως καταλαβαίνουμε είναι ο πιο σύγχρονος, εύχρηστος, 
ασφαλής και εύκολος τρόπος!



▪ Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή 
αλλιώς social media) αναφέρεται στα 
μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών
κοινοτήτων. Τα social media
εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως 
πχ. το Facebook, το instagram, κ.α. Τα 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν
την κοινωνική διάδραση μεταξύ
ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται 
ή ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες 
μέσα σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα. 
Τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα θεωρείται
ότι αποτελούν κυρίαρχο κομμάτι της
καθημερινότητας των σύγχρονων
ανθρώπων.

ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ



ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΠΟΤΕ…

Να προσέχεις  στη 
γραμμή διευθύνσεων 
να  εμφανίζει https 

αντί του http

Να χρησιμοποιείς 
ισχυρούς 
κωδικούς 

Να εγκαταστήσεις και  
να ενημερώνεις συχνά 

στον υπολογιστή 
λογισμικά όπως το 

anti-virus κ.α

Να σέβεσαι  τη  
γνώμη του άλλου 
ακόμα και αν δεν 

συμφωνείς με αυτήν

Να σέβεσαι την 
ιδιωτικότητα του  

άλλου

Να μην 
εμπιστεύεσαι  
οποιοδήποτε 

επικοινωνεί μαζί 
σου στο διαδίκτυο



ΠΗΓΕΣ

1) https://saferinternet4kids.gr

2) htps://el.Wikipedia.org

3) https://sites.google.com

4) https://www.europalso.gr

5) https://www.slideshare.net

6) https://mitilinos.gr

7) www.online-shopping.gr

8) https://www.techpress.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://isometric.online

https://www.google.com/imghp

https://el.wikipedia.org/
https://sites.google.com/site/neoidiadiktyo2013/ta-thetika-tou-diadiktyou
https://www.europalso.gr/
https://www.slideshare.net/
https://mitilinos.gr/
http://www.online-shopping.gr/

