
Διαδίκτυο: Ευλογία ή Κατάρα;
ΣΩΤΗΡΗΣ



Τι είναι το Διαδίκτυο;
• Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και αναφέρεται 

σε ένα σύνολο υπολογιστών και δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα 
παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται 
πληροφορίες. Στα Αγγλικά η λέξη Internet προέρχεται από τις λέξεις 
International Network που σημαίνει Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών.



• Το διαδίκτυο παρομοιάζεται
με «υπερλεωφόρο
πληροφοριών». Καθημερινά
διακινούνται πλήθος
δεδομένων με οποιαδήποτε
μορφή – κείμενα, εικόνες,
ήχοι, μουσική, βίντεο –
φέρνοντας στην οθόνη του
υπολογιστή μας ένα
τεράστιο αριθμό ψηφιακών
πηγών πληροφόρησης.



• Σε αυτή όμως την παγκόσμια
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι
πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να
υπάρχει ένα είδος ελέγχου της
ποιότητας, της εγκυρότητας και της
καταλληλότητας των πληροφοριών
που φτάνουν στον υπολογιστή μας.
Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας πλέον
να ενημερωθούμε για τους
κινδύνους του διαδικτύου και τους
φορείς που μπορούν να μας
βοηθήσουν να προστατέψουμε τους
εαυτούς μας και να «σερφάρουμε»
με ασφάλεια στο διαδίκτυο.



Ευλογία;



• ΜΠΟΡΟΥΜΕ …

• Να στείλουμε  ή να λάβουμε μηνύματα ανά πάσα στιγμή, μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Να ανταλλάξουμε μεγάλα αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.

• Να αναζητήσουμε πληροφορίες και υλικό στην τεράστια διεθνή 
εγκυκλοπαίδεια, με κείμενα, εικόνες, ήχους και βίντεο που έχει δημιουργηθεί 
στο παγκόσμιο ιστό ( World Wide Web ).

• Να συζητήσουμε γραπτά, ταυτόχρονα ή μη (σύγχρονα ή όχι) με πλήθος 
άλλων ανθρώπων αναφορικά με κάποιο θέμα κοινού ενδιαφέροντος ( μέσω “ 
Chat ” και “Forum” αντίστοιχα).



• ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ …
• Να έχουμε οπτική επαφή και ηχητική επικοινωνία με συνομιλητές, δυνατότητα που 

επιτρέπει την τηλεσυνδιάσκεψη (videoconference) και τα σεμιναριακά μαθήματα από 
απόσταση.

• Να εργαστούμε από κοινού ή συνεργατικά διαμέσου ειδικών εργαλείων (whiteboard, κ.ά.).

• Να δημιουργήσουμε νέες καταστάσεις μάθησης.

• Να τροποποιήσουμε τις συνθήκες απόκτησης βασικών ικανοτήτων(αναζήτηση κειμένων, 
πληροφοριών, επικοινωνία).



Το διαδίκτυο είναι χρήσιμο για τη ζωή μας, αλλά έχει και πράγματα που 
δεν είναι χρήσιμα. Είναι και καλό και κακό! Καλό θα ήταν, να το 
χρησιμοποιούμε με μέτρο. 



Κατάρα;



Υπάρχουν ιοί που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή 
σου. Ή μπορεί να έχεις ένα φίλο στο διαδικτύου και 
να είναι κάποιος κακός που θέλει να σου κάνει κακό. 



Καλό θα ήταν, να βάλετε ένα 
κωδικό για να είστε ασφαλισμένοι, 
να έχετε ένα κωδικό που να τον 
ξέρετε μόνο εσείς. Να μην μιλάτε 
με αγνώστους. Όταν κάποιος σας 
ενοχλεί στο διαδίκτυο, να το λέτε 
σε κάποιο μεγάλο. Να μπαίνετε 
μόνο σε ιστοσελίδες που είναι για 
την ηλικία σας. Όταν κάνετε βίντεο 
να το βάζετε να το βλέπουν μόνο οι 
φίλοι σας! 








