




1. Τι είναι διαδίκτυο; 

2. Θετικά και αρνητικά διαδικτύου 

3. Επιδράσεις στον άνθρωπο 

4. Ερωτηματολόγιο 

 



Το διαδίκτυο (internet) είναι παγκόσμιο μέσο, 
διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων 

για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες καθημερινά 

σε ολόκληρο τον κόσμο.Οι διασυνδεδεμένοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο, οι 

οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο 
επικοινωνίας, ανταλλάσουν μηνύματα με την 

χρήση διάφορων πρωτοκόλλων τα οποία 
υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και 

λογισμικού. 





Το διαδίκτυο αποτελεί μια διαδικασία ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα καθώς προσφέρει ποικίλα οφέλη στον καθένα 
που είναι πρόθυμος να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει τεράστιο 

ποσό διαθέσημης πληροφορίας έχει κάνει τις εργασίες 
ευκολότερες και απλές. Προσφέρει επίσης μια ισχυρή πηγή 

για αγορές και με ευκολία να παραδόσει τα προϊόντα 
κατευθείαν στο σπίτι.Επιπλέον, η διαδεμομένη χρήση του 
διαδικτύου έχει ανοίξει νέους τομείς εργασιών σε όλες τις 

χώρες. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό όφελος είναι η δυνατότητά 
του να ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις και να παρέχει τις 

υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεσματικά και χωρίς 
οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο με 

εφαρμογές σε κάθε πτυχή της ζωής κάποιου. 





Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας έτσι και το ίντερνετ έχει και τα 
θετικά και τα αρνητικά στη χρήση του. Αρχικά, εκθέτουμε τον 
εαυτό μας σε κινδύνους τους οποίους όμως μπορούμε πολύ 

εύκολα να αποφύγουμε αρκεί να είμαστε υπεύθυνοι, 
ενημερωμένοι και να έχουμε αυτοπειθαρχία. Τέτοιοι κίνδυνοι 

μπορεί να είναι η έκθεση της προσωπικής μας ζωής με 
αποτέλεσμα να προκαλούμε διάφορες  αρνητικές καταστάσεις για 
τον εαυτό μας. Ένα ακόμη αρνητικό είναι οτι το διαδίκτυο, όπως 

και όλα τα ΜΜΕ, είναι μέσο κατευθυνόμενης πληροφόρησης 
προκαλώντας έλλειψη προσωπικής άποψης. Επίσης, δύο πολύ 

αρνητικά πράγματα στη χρήση του διαδικτύου είναι η αλλοτρίωση 
των ανθρωπίνων σχέσεων. Τέλος, όλες οι πληροφορίες που 

αντλούμε από το διαδίκτυο δεν είναι σωστές. Πολλές φορές είναι 
προσωπικές απόψεις άλλων που θέλουν να μας επηρεάσουν. 





Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τεράστιο αριθμό επιδράσεων στη ζωή 
των ανθρώπων.Πρώτα πρώτα είναι ένας εύκολος τρόπος 

επικοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και ειδικά τους νέους 
αλλά επίσης επιδρούν και αρνητικά στη ζωή των μαθητών με 

διάφορους τρόπους.Καταρχήν οι μαθητές καταλήγουν να είναι 
εξαρτημένοι από τη χρήση τέτοιων ιστοσελίδων,σπαταλώντας 

πολλές ώρες ημερισίως.Παράλληλα παρατηρείται συχνά οι 
μαθητές να αγνοούν τα μαθήματα τους και να προτιμούν τη 

ψυχαγωγία μέσω των website και κατ’ επέκταση να υστερούν στη 
μόρφωση τους.Επιπλέον είναι γεγονός οτι κυρίως μικρά παιδιά και 
έφηβοι εξαπατούνται από μεγαλύτερους που παρουσιάζονται στα 
κοινωνικά δίκτυα με πλαστή ταυτότητα,ψεύτικα δηλαδή στοιχεία 

και που σκοπό έχουν να ξεγελάσουν τους χρήστες για να 
εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα. 





Οι 16 ερωτηθέντες μαθητές ηλικίας 14 έως 17 μας έδωσαν τις 
ακόλουθες απαντήσεις : 

 

      1. Από ποια ηλικία άρχισες να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;  

7-10 = 8     11-15 = 8 

       2. Πόσο χρόνο αφιερώνεις στο διαδίκτυο; 

 1-2 ώρες = 6     3-5 ώρες = 2    6 ώρες και πάνω = 8  

       3. Έχεις αντιμετωπίσει κινδύνους;  

Όχι = 14    Ναι = 2 

       4. Σε έχει επηρεάσει αρνητικά στην καθημερινότητα σου; 

Όχι = 5       Ναι = 11 

       5. Τι σου προσφέρει; 

Ψυχαγωγία =4     Ενημέρωση = 3   Και τα 2 = 9 

       6. Υπάρχει κίνδυνος παραπληροφόρησης; 

Ναι = 14      Όχι = 2 

       7. Είναι σημαντικός παράγοντας στη ζωή σου; 

Ναι = 15      Όχι = 1 

         



Oι μαθητές που συμμετείχαν ήταν οι: 

• Χάτζι Ζορζίνα 

• Ραμπίγια Ιζιόνα 

• Μπακίασι Αντωνία  

• Μπιρμπίλη Αγγελική 

• Μπρέγκου Ερβελίνα  

 

• Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κυρία Ψαρρού Ξένια 

 



         

         

         ΤΕΛΟΣ   


