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Κωνσταντίνα Χριστού



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 
καταλληλόλητας 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.



ΕΥΛΟΓΙΑ
• Αναζήτηση πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο

• Βίντεο 

• Ταινίες

• Μουσική

• Εξ αποστάσεως διδασκαλία 

• Αγορές 

• Παιχνίδια

• Επικοινωνία 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 



Κατάρα
• Εκφοβισμός

• Ιοί

• Απάτες

• Ακατάλληλο περιεχόμενο 

• Βίαια παιχνίδια 

• Παρενόχληση

• Ψευδείς ειδήσεις 



Είναι καλό ή κακό; Το χρειαζόμαστε; Είναι 
απαραίτητο για τη ζωή μας;
• Εγώ πιστεύω ότι το  διαδίκτυο είναι και καλό και κακό για τη ζωή μας. 

Καλό γιατί αναζητούμε πήγες και πληροφορίες, παίζουμε παιχνίδια, 
βλέπουμε βίντεο και ταινίες και ακούμε μουσική. Επίσης καλό γιατί 
μπορούμε να επικοινωνούμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να 
κάνουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αγορές. Κακό γιατί 
υπάρχουν ιοί, απάτες και ψευδείς ειδήσεις. Ακόμη, κάποιος μπορεί 
να αντιμετωπίσει παρενόχληση ή εκφοβισμό. 

• Οπότε καλό θα ήταν να το χρησιμοποιούμε με 

προσοχή!



Εισηγήσεις για σωστή χρήση και προστασία 
στο διαδίκτυο. 

• Παίζουμε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικίας μας.

• Παίζουμε με μετρό.

• Δεν βλέπουμε ακατάλληλο περιεχόμενο.

• Δεν μιλάμε σε αγνώστους.

• Αν σε εκφοβίσει κάποιος, το λες σε ένα ενήλικα.


