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Το πρότζεκτ αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός υποβολής: 2019-1-PT01-KA204-

060701 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Όνομα Ενότητας:  Γραμματισμός Πληροφοριών και 
Δεδομένων 

Θέμα 1 Τίτλος: Έννοιες Διαδικτύου 

Σχέδιο Μαθήματος 2 – Βασικοί όροι που σχετίζονται με το Διαδίκτυο 

Διάρκεια: 50 λεπτά 

Στόχος 

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι, να παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους ενήλικες μαθητές σχετικά 
με τους βασικούς όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο μέσω μιας 
ομαδικής δραστηριότητας. 

Ομάδα-στόχος 

Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

Εγκατάσταση/Εξοπλισμός 

● Τάξη  
● Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
● Προτζέκτορας 
● Λευκός πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 

 

Εργαλεία/Υλικό 

● Αυτοκόλλητες σημειώσεις 
● Χαρτί A3 
● Συνοδευτικό υλικό 1 
● Συνοδευτικό υλικό 2 
● Συνοδευτικό υλικό 3 

 

Βασικές Εργασίες  

 
1. Εργασία 1: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται 

με το Διαδίκτυο  

 
1.1 Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τους ακόλουθους ορισμούς: 
(20 λεπτά)  (βλ. Συνοδευτικό υλικό 1) 

● Διαδίκτυο 

● WWW 

● Πρόγραμμα περιήγησης 
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● Διεύθυνση URL/Τομέας 

● Μηχανή αναζήτησης 

 
2. Εργασία 2: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται 

με το Διαδίκτυο – Ομαδική Δραστηριότητα 

 
2.1 Γράψτε τους ακόλουθους ορισμούς σε διαφορετικές 
αυτοκόλλητες σημειώσεις: (10 λεπτά)  (βλ. Συνοδευτικό υλικό 2) 

● Διαδίκτυο 

● WWW 

● Πρόγραμμα περιήγησης 

● Διεύθυνση URL/Τομέας 

● Μηχανή αναζήτησης 

 
2.2 Χωρίστε την τάξη για να εργαστείτε σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει 
να αποτελούνται από 2-3 άτομα. (5 λεπτά) 
 
2.3 Δώστε στους μαθητές σας το χαρτί A3 με τους ορισμούς. Πρέπει 
να ταιριάξουν τις αυτοκόλλητες σημειώσεις με τους ορισμούς (βλ. 
Συνοδευτικό υλικό 3)  (10 λεπτά) 
 

3.  Εργασία 3: Σύνοψη (5 λεπτά)  
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Κατανόηση των βασικών όρων που 

σχετίζονται με το Διαδίκτυο 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. Διαδίκτυο Το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ευρείας 
έκτασης, που συνδέει συστήματα υπολογιστών σε 
όλο τον κόσμο. 
Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, πρέπει να έχετε 
πρόσβαση σε μια υπηρεσία παροχής διαδικτύου 
(ISP), η οποία ενεργεί ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς 
και το Internet. 

2. WWW Το WWW σημαίνει "Παγκόσμιος Ιστός". Δεν είναι 
συνώνυμο του Διαδικτύου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ή 
απλά ο "Ιστός" είναι ένα υποσύνολο του Διαδικτύου. 
Το Web αποτελείται από σελίδες στις οποίο 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο 
Web. 
 

3. Πρόγραμμα περιήγησης Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή απλά 
"πρόγραμμα περιήγησης" είναι μια εφαρμογή που 
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και την προβολή 
ιστοσελίδων. Στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
προγράμματα περιήγησης ιστού περιλαμβάνονται 
το Microsoft Internet Explorer, το Google Chrome, το 
Mozilla Firefox και το Apple Safari. 

4. Διεύθυνση URL/Τομέας Η διεύθυνση URL σημαίνει "Ενιαίος εντοπιστής 
πόρων". Μια διεύθυνση URL  είναι η διεύθυνση μιας 
συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή αρχείου στο Internet. 
Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της τοποθεσίας 
"DigitaliseMe" είναι  http://www.digitaliseme.eu 
 

5. Μηχανή αναζήτησης Μια μηχανή αναζήτησης  περιέχει εκατομμύρια 
ιστοσελίδες, έτσι ώστε οι διαδικτυακοί χρήστες να 
μπορούν εύκολα να βρουν τοποθεσίες στον Ιστό με 
τις πληροφορίες που αναζητούν. Οι μηχανές 
αναζήτησης μπορούν να εντοπίσουν σχετικές 
τοποθεσίες, όταν οι χρήστες εισάγουν σχετικούς 
όρους ή φράσεις αναζήτησης. Οι πιο συνηθισμένες 
μηχανές αναζήτησης είναι: Google, Bing, Baidu. 

 

http://www.digitaliseme.eu/
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Κατανόηση των βασικών όρων που 

σχετίζονται με το Διαδίκτυο     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία __________  περιέχει 

εκατομμύρια ιστοσελίδες, 

έτσι ώστε οι διαδικτυακοί 

χρήστες, να μπορούν εύκολα 

να βρουν τοποθεσίες στον 

Ιστό με τις πληροφορίες που 

αναζητούν. Παραδείγματα: 

Google, Bing, Baidu. 

To _________ είναι 

υποσύνολο του διαδικτύου. 

Αποτελείται από σελίδες, 

στις οποίες έχουμε 

πρόσβαση, 

χρησιμοποιώντας ένα 

πρόγραμμα περιήγησης. Δεν 

είναι συνώνυμο του 

Διαδικτύου. 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3: Κατανόηση των βασικών όρων που 

σχετίζονται με το Διαδίκτυο     

 

 

 

 

Ορισμός: Αυτοκόλλητες σημειώσεις: 

1. Διαδίκτυο  

2. WWW  

3. Πρόγραμμα περιήγησης  

4. Διεύθυνση URL/Τομέας  

5. Μηχανή αναζήτησης  

 

 

 


