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ΠΩ ΝΑ ΓΙΓΑΚΩ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΣΟ INTERNET 

 

 

Βαρζακάκος Παναγιώηης 
Καθηγηηής Πληροθορικής 

E-mail: barzakakospan@sch.gr 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Δηδαζθαιία Δηαδηθηύνπ, Αξρείν - παξνπζίαζεο, PowerPoint, Φπιιάδην 

Εξγαζηώλ, Φπιιάδην Παξαηεξήζεωλ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Πνιιέο θνξέο ,εκείο νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, έρνπκε βξεζεί ζηελ δύζθνιε ζέζε, ηελ 

ώξα ηεο δηδαζθαιίαο, λα καο «θξεκάζνπλ» ηα ππνινγηζηηθά καο ζπζηήκαηα, κε ζπλέπεηα ηνλ 

«παληθό» γηα ηελ αλαδήηεζε γξήγνξεο  ιύζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ην κάζεκα. Κάπνηεο 

θνξέο ηα θαηαθέξλνπκε θάπνηεο όρη. Πόζεο θνξέο καο «θόιιεζε» θάπνηνο Η/Τ θαη λα κελ έρνπκε 

άιινλ δηαζέζηκν γηα λα θάηζνπλ νη καζεηέο ; Η ην πην απιό, λα καο ραιάζεη ην πνληίθη ή έλα 

drive ηνπ Η/Τ; Φπζηθά κε ηα ρξόληα δηδαζθαιίαο θαη ηελ παξακνλή καο ζηελ ίδηα ζρνιηθή 

κνλάδα , απνθηνύκε κηα εκπεηξία, κηα θαιύηεξε νξγάλσζε , εθεδξηθά πεξηθεξεηαθά θαη γεληθά 

θάζε ηη πνπ ζα καο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπκε ηέηνηεο «εηδηθέο» θαηαζηάζεηο. 

Αλ όκσο ηέηνηεο απιέο θαηαζηάζεηο καο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα , ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή 

ηεο επαγγεικαηηθήο καο δξαζηεξηόηεηαο, ηη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε γηα πην ζύλζεηεο 

ηερλνινγίεο άξα θαη πξνβιήκαηα . Αο πνύκε δειαδή γηα Σνπηθό Γίθηπν – Γηαδίθηπν ; 

 Πξνζσπηθά, ην έδεζα έληνλα κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ δηαδηθηύνπ. Πεξηπηώζεηο ; 

Α) Να γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο νπόηε ηη λα δείμεηο θαη λα δνπλ ; αληίν πινήγεζε 

Β) Να ππάξρεη πξόβιεκα ζύλδεζεο κε ηνλ εμσηεξηθό θόκβν , δηόηη ν ΟΣΔ έθαλε βειηηώζεηο 

ζηηο γξακκέο ηνπ,. αληίν πινήγεζε  γηα άιιε κηα θνξά.  

Σα ηειεπηαία κάιηζηα ,δύν ρξόληα ήηαλ πάξα πνιύ ζπρλό θαηλόκελν, κε απνηέιεζκα λα 

ράλνληαη αηέιεησηεο ώξεο ζε ηειέθσλα – νδεγίεο –πξνζπάζεηεο δηθέο καο, service ηνπ ΟΣΔ – 

SERVICE ηεο εηαηξείαο θιπ 

Γ) Η έιιεηςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ζέξβηο ζην δίθηπό καο (παιαηόηεξα ππήξρε) κε 

ζπλέπεηα λα κελ μέξεηο ζε ηη θαηάζηαζε ζα βξεηο ην δίθηπό ζνπ. (εκεηώλεηαη όηη ην δίθηπό καο,  

βξίζθεηαη ζηνλ 2όξνθν – ζε αλεμάξηεην εξγαζηήξην  από απηό ηεο πιεξνθνξηθήο , θαη 

εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα Μλεζηήξεο) 

 

Φπζηθά δελ έθηαλαλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα κόλν. Όηαλ ππήξραλ «νκαιέο» ηερληθά  

ζπλζήθεο παξαηεξνύζα ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα :  

 Η ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ όζν αθνξά ην δηαδίθηπν ζηελ δηδαθηηθή ώξα μέθεπγε από ηνλ 

αξρηθό ζηόρν. Οη καζεηέο γεληθά «μεζεθώλνληαλ» , ζεσξνύζαλ όηη ην δηαδίθηπν είλαη κόλν 

ην ζεξθάξηζκα γηα ηα αγαπεκέλα ηνπο ελδηαθέξνληα θαη , ζεσξνύζαλ όηη ην γλώξηδαλ ,ην 

θαηέρνπλ θαη επηδεηνύζαλ λα παίμνπλ. ρεηηθά κε ηελ άγλνηά ηνπο πεξί ηνπ δηαδηθηύνπ 

ππάξρνπλ απνηειέζκαηα από πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, θπζηθά πξν ηνπ καζήκαηνο 

 Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο-παξάδνζεο κέζσ ηνπ βηβιίνπ δελ ήηαλ ειθπζηηθόο. 

 πλέπεηα ησλ αλσηέξσ ήηαλ θαη ε επεξρόκελε ππνβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο θαη 

ηνπ καζήκαηνο γεληθόηεξα. 
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Γηα απηό, αζρνινύκελνο γηα 5 θαη πιένλ έηε κε ην πξόβιεκα ηεο Γιδαζκαλίας ηοσ 

Γιαδικηύοσ, ζεώξεζα όηη θάηη πξέπεη λα αιιάμεη, αθνύ πξέπεη λα ιεθζεί ππόθηλ θαη ην λεαξό ηεο 

ειηθίαο ησλ καζεηώλ. ύκθσλα κε ηελ δηδαθηέα Ύιε ηνπ ΤΠΔΠΘ ε ελόηεηα Γηαδίθηπν 

δηδάζθεηαη πιένλ θαη ζηελ Β‟ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

 

Έηζη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία έηε, δεκηνύξγεζα έλα απσείο παποςζίαζηρ από πνιιέο 

δηαθάλεηεο  ζε πεξηβάιινλ   PowerPoint,  έηζη ώζηε : 

 α) Να έιθεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ 

 β) Nα απνθεύγεηαη ε άζθνπε ρξήζε ηνπ internet κέζσ Τπνινγηζηώλ .  Aπηό δε, λα γίλεηαη, 

αθνύ νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζε 

ζεσξεηηθό πξώηα επίπεδν. 

γ) Απνθπγή απώιεηαο δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, παξαθάκπηνληαο πηζαλά ηερληθά πξνβιήκαηα, 

αθνύ απνθεύγεηαη ε ζύλδεζε κε δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ ηηο πξώηεο «θξίζηκεο» δηδαθηηθέο ώξεο. 

 

Προζοτή ! πάνηα όμως με ηην τρήζη ηοσ σαλοπίνακα και ηης διδαζκαλίας 

 

Η πξνζπάζεηα απηή ινηπόλ ,μεθίλεζε πξηλ από 2 θαη πιένλ ρξόληα . 

ε γεληθέο  γξακκέο ην απσείο παποςζίαζηρ, δειαδή δηαθάλεηεο ζε πεξηβάιινλ PowerPoint,  

παξείρε ηα παξαθάησ:  

Α) Πιεξνθνξηαθό γλσζηηθό πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

Β) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εηδήζεηο από ηνλ ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Γ) Έλα  επαλαιεπηηθό ηεζη γλώζεσλ κε εξσηήζεηο σζηνύ -Λάζνπο θαη πνιιαπιήο επηινγήο 

ππό  κνξθή παηρληδηνύ. 

 

Η θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ γίλνληαλ ζε ηξεηο θύξηεο ζεκαηηθέο δηαθάλεηεο πνπ 

αληηζηνηρνύζαλ ζε 3 δηδαθηηθέο ώξεο θαη είραλ ηελ εμήο δνκή, ζηα πιαίζηα ελόο ζπλνπηηθνύ 

ζσεδίος μαθήμαηορ : 

1ε δηδαθηηθή ώξα: Βαζηθέο έλλνηεο (Γηδαζθαιία) – ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Α‟ (1ε θεληξηθή δηαθάλεηα ) Παξνπζίαζε  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ.  

2ε  δηδαθηηθή ώξα: Βαζηθέο έλλνηεο (Γηδαζθαιία) – ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β‟ (2ε θεληξηθή δηαθάλεηα) – Παξνπζίαζε  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ . 

3ε δηδαθηηθή ώξα: Αλαθεθαιαίσζε (Γηδαζθαιία)-ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Γ‟ (3ε θεληξηθή δηαθάλεηα)- ηαηηζηηθά ζηνηρεία –εηδήζεηο- Παηρλίδη εξσηήζεσλ  θαη θαηόπηλ 

ύλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Δθαξκνγή (Πινήγεζε). 

 

Η ζύλδεζε θαη πινήγεζε ζην δηαδίθηπν γίλνληαλ από ηελ ηξίηε θαη κεηά δηδαθηηθή ώξα. 

Απνηειέζκαηα απηήο ηεο δνπιεηάο : 

i. Σν κάζεκα “ζπκκαδεύηεθε”. Σα παηδηά θαηαλόεζαλ έλλνηεο- όξνπο 

ii. Όηαλ έθαλαλ πινήγεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζύλδεζεο, θαηαλννύζαλ έλλνηεο , 

όξνπο πνπ έβιεπαλ ζηελ νζόλε ή όηη ηνπο εμεγνύζα. Γεληθά θαηαλννύζαλ ηη ζπλέβαηλε. 

iii. Γελ έδεημαλ κεγάιν δήιν ζην πιεξνθνξηαθό πιηθό  πνπ παξνπζηάδνληαλ ζην 

ινγηζκηθό παξνπζίαζεο (1ε θαη 2ε ζεκαηηθέο δηαθάλεηεο) .Πιελ ησλ αξίζησλ καζεηώλ. 

Σν γλώξηδαλ όκσο πηα από ηελ δηδαζθαιία ζηνλ πίλαθα. 

iv. Σνπο άξεζε πάξα πνιύ ε ηξίηε ελόηεηα, κε ην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ. Κπξηνιεθηηθά 

ην δηαζθέδαζαλ όινη, θαζώο θαη ελδηαθέξνπζεο εηδήζεηο από ην δηαδίθηπν θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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v. Σν ινγηζκηθό παξνπζίαζεο , έπαζρε ζε: 

 ιάζνο επηινγή ηνπ ρξήζηε, δει. ηπραίν θιηθ είρε απνηέιεζκα λα επηζηξέςεη από 

ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα-δηαθάλεηα πνπ βξίζθνληαλ ζε ιάζνο άζρεηε  ελόηεηα –

δηαθάλεηα αξθεηέο θνξέο ,κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη νη καζεηέο. Φπζηθά ην ίδην 

ζπλέβαηλε όηαλ ήζειε λα πξνρσξήζεη ζε επόκελε δηαθάλεηα θαη έθαλε ιάζνο ζηελ 

επηινγή ηνπ (θιηθ ζε θελό ρώξν)κε απνηέιεζκα πάιη λα “ράλεηαη” 

 ιάζνο επηινγή ηνπ ρξήζηε, δει. ηπραίν θιηθ είρε απνηέιεζκα λα ηεξκαηίδεηαη ε 

παξνπζίαζε. 

 όρη θηιηθό πεξηβάιινλ ζε κεξηθά κελνύ. Αδπλακία εμόδνπ από ηπραία δηαθάλεηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε αξρηθή δηαθάλεηα. 

 ν θαζεγεηήο θαζεισλόηαλ πεξηζζόηεξν από ό,ηη έπξεπε πάλσ από ηνπο 

ππνινγηζηέο.            

 

Έηζη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ,απνθάζηζα , λα θάλσ κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ 

απσείος- παποςζίαζηρ. 

Η Βειηίσζε αθνξνύζε ηα εμήο παξαθάησ : 

Α) Καιύηεξεο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζεκάησλ-δηαθαλεηώλ , λέα ππνκελνύ, κε δπλαηόηεηα 

εμόδνπ από νπνηαδήπνηε δηαθάλεηα θαη ζέκα . Άξα βειηίσζε ηεο ρξεζηηθόηεηαο ηεο 

παξνπζίαζεο. Οη καζεηέο λα κελ «ράλνληαη» ηόζν εύθνια πιένλ. 

Β) Γπλαηόηεηα κε ηεξκαηηζκνύ ηεο παξνπζίαζεο από ιάζνο ρεηξηζκό(ηπραίν θιηθ). 

Γ) θαη ην πην ζεκαληηθό αηνύ . Γπλαηόηεηα παηρληδηνύ – εξσηήζεσλ θαη ζηηο πξώηεο δύν 

δηδαθηηθέο ώξεο ζε αληίζεζε κε πξηλ , όπνπ  ππήξραλ εξσηήζεηο-παηρληδηνύ κόλν γηα ηελ Σξίηε 

δηδαθηηθή ώξα θαη ελόηεηα(δηαθάλεηα). Δδώ λα ζηαζώ θαη λα ηνλίζσ όηη ην λα παξέρεηο 

ςπραγσγηθά επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο, βάδνληαο ην καζεηή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ «σζηνύ –Λάζνπο» ή «Πνιιαπιήο επηινγήο», ν καζεηήο μερλά ηελ 

βαξεηή ηάμε θαη παίδεη. Κάλεη ιάζε , καζαίλεη , επηβξαβεύεηαη θαη ζπλερίδεη. Καηά απηόλ ηνλ 

ηξόπν εληππώλεη θαιύηεξα , θαηαλνεί ίζσο θαιύηεξα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό , όηη ζηα δύν πξνεγνύκελα  ζρνιηθά έηε όπνπ ην ινγηζκηθό απηό 

δνθηκάζηεθε , νη καζεηέο έδεημαλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ 

Γ) Σέινο είλαη θαιό, Σν Απσείο παποςζίαζηρ λα παξέρεη γλώζεηο – πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα ,αιιά λα  θαιιηεξγεί θαη ηελ απηελέξγεηα θαη δξάζε ηνπ καζεηή έηζη ώζηε 

λα κελ πιήηεη ,ρσξίο όκσο ππεξβνιηθά εθέ.Οη γλώζεηο απηέο επαλαιακβάλνληαη ζηνλ καζεηή 

αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηνπ πίλαθα έηζη γίλεηαη θαιύηεξε εκπέδσζε. 

Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί όηη ην απσείο – παποςζίαζηρ έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

1) Σξέρεη θαη ζε pentium 1 κε 16ΜΒ RAM. 

2) Υσξάεη ζπκπηεζκέλν ζε κηα δηζθέηα. 

Έηζη Σν βειηησκέλν Αξρείν- παξνπζίαζεο εμαθνινπζεί λα θαιύπηεη ηηο πξώηεο 2-3 

δηδαθηηθέο ώξεο ζε ζεσξεηηθό επίπεδν θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο : 

1ε δηδαθηηθή ώξα: Βαζηθέο έλλνηεο (Γηδαζθαιία) – ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Α‟ (1ε θεληξηθή δηαθάλεηα) Παξνπζίαζε  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ  – Παηρλίδη εξσηήζεηο 

2ε δηδαθηηθή ώξα: Βαζηθέο έλλνηεο (Γηδαζθαιία) – ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ ΔΝΟΣΗΣΑ 

Β‟ (2ε θεληξηθή δηαθάλεηα) – Παξνπζίαζε  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ Παηρλίδη εξσηήζεηο 

3ε δηδαθηηθή ώξα: Αλαθεθαιαίσζε(Γηδαζθαιία)-ρξήζε απσείος παποςζίαζηρ  ΔΝΟΣΗΣΑ 

Γ‟ (3ε θεληξηθή δηαθάλεηα) - Παηρλίδη εξσηήζεηο – ηαηηζηηθά ζηνηρεία-εηδήζεηο  θαη   ύλδεζε 

ζην Γηαδίθηπν. Δθαξκνγή: Πινήγεζε. 

Πξνηείλεηαη : 
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4ε δηδαθηηθή ώξα: ύλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Δθαξκνγή: Πινήγεζε θαη Απνζήθεπζε 

(download) - ρξήζε e-mail. 

Πποζοσή:  Σο Απσείο - παποςζίαζηρ νινθιεξώλεη ηελ ρξήζε ηνπ ζηελ 3 δηδαθηηθή ώξα. Η 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη νη εθαξκνγέο ηνπ δελ ζηεξίδνληαη πιένλ από ην ινγηζκηθό-ζηήξημεο 

(PowerPoint) αιιά από ην ππάξρσλ ινγηζκηθό ησλ ππνινγηζηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Δδώ λα ηνληζηεί, όηη ε βειηησκέλε κνξθή απηνύ ηνπ απσείος παποςζίαζηρ ζα δνθηκαζηεί 

ηνπο ακέζσο επόκελνπο κήλεο ηνπ 2005 νπόηε ζα ππάξρνπλ θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Ακέζσο παξαθάησ δηαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ζσέδια μαθημάηων θαη θύλλων επγαζίαρ ησλ 

ηξηώλ δηδαθηηθώλ σξώλ. 

 

ΥΔΓΙΟ ΠΡΩΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

                                                                                                        Διάρκεια: 45’  

Α. Σηοιτεία ηοσ μαθήμαηος και ηοσ καθηγηηή 

Δπώνςμο και όνομα καθηγηηή: Βαξδαθάθνο Παλαγηώηεο 

Μάθημα : Πιεξνθνξηθή 

Σίηλορ θεμαηικήρ ενόηηηαρ: Γηαδίθηπν 

Σίηλορ μαθήμαηορ: Ση είλαη ην δηαδίθηπν 

 

Β. Στέδιο διδαζκαλίας 

1. ηόσοι: Η θαηαλόεζε  ηεο έλλνηαο  ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ζρεηηθώλ όξσλ κε επράξηζην θαη 

ειθπζηηθό ηξόπν 

2. Γιάπθπωζη ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 Δηζαγσγή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν κε αλαγξαθή ησλ όξσλ ζηνλ παινπίλαθα: δίθηπν – 

δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο, δηεύζπλζε, ηζηνζειίδα, δηθηπαθόο ηόπνο, πινήγεζε ζηνλ 

παινπίλαθα. (ρξόλνο 5‟) 

 Δμήγεζε ησλ αλσηέξσ ελλνηώλ, κε ρξήζε κηαο κνξθήο ζρεδηαζκνύ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ 

παινπίλαθα. (10‟) 

 Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο – απαληήζεηο ζε απνξίεο θαη θαηόπηλ δίδεηαη θπιιάδην Δξγαζηώλ 

ζηνπο καζεηέο. (5΄) 

 Αθνινπζνύλ Σηο νδεγίεο ηνπ Φπιιαδίνπ Δξγαζηώλ θαη θάλνπλ ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν(20‟). 

 ηελ ζπλέρεηα παίξλνπλ λα ζπκπιεξώλνπλ ην Φπιιάδην Παξαηεξήζεσλ θαη ην 

παξαδίδνπλ. (5‟)                  

 Οη ρξόλνη είλαη ζρεηηθνί*  

3. Υπήζη εποπηικών μέζων: Ταινπίλαθαο, καξθαδόξνο, ζθνπγγάξη, Δξγαζηήξην 

ππνινγηζηώλ, Λνγηζκηθό PowerPoint, Αξρείν - Παξνπζίαζεο “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν”. 

Φπιιάδην Δξγαζίαο 

4. Αζκήζειρ: ηνλ ππνινγηζηή, ζην αξρείν παξνπζίαζεο  “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν” - 

Δλόηεηα Α - ε άζθεζε “παίδσ κε ην internet”. Δίλαη εξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο θαη πνιιαπιήο 

επηινγήο κε επράξηζην ηξόπν γηα εθεβηθέο ειηθίεο θαη όρη κόλν. 
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ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (1
ηρ

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ) 

1. Αλνίμηε ηνπο ππνινγηζηέο ή αλ είλαη αλνηρηνί πεγαίλεηε ζην βήκα 2. 

2. Δίζνδν ζηνλ θάθειν INTERNET-ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ C: 

3. Γηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην «Καιώο ήιζαηε ζην Γηαδίθηπν» δειαδή Δλεξγνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαζεο. 

4. Δίκαζηε ζηελ Α‟ ΔΝΟΣΗΣΑ θαη παξακέλνπκε 

5. Δπηζθεθηείηε  θαηά ζεηξά ηα ζέκαηα:  

Α. Η  Ιζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ    

Β. Ση ζεκαίλεη Browser -  Φπιινκεηξεηήο 

θαη απαληήζηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

i. Ση είλαη ν Φπιινκεηξεηήο 

ii. Πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ 

iii. Ση ζεκαίλεη δηεύζπλζε θαη Ιζηνζειίδα. 

θαη απαληήζηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

i. Από πόζεο ιέμεηο απνηειείηαη ε  Γηεύζπλζε ελόο ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν 

ii. Πνηα ε ζεκαζία θάζε ιέμεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ δηεύζπλζε ελόο ππνινγηζηή ζην 

δηαδίθηπν 

iii. Ση είλαη ε Ιζηνζειίδα 

iv. Ση είλαη ν  Γηθηπαθόο ηόπνο. 

6. Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηα παξαπάλσ γηα λα δνθηκάζεηε ηηο γλώζεηο ζαο θάληε κηα 

Δπίζθεςε ζην « Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ.» 

7.  Όηαλ ηειεηώζεηε , ζπκπιεξώζηε ην Φπιιάδην ησλ Παξαηεξήζεσλ.  

 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ 

ε θάζε Δξώηεκα θπθιώζηε κηα από ηηο απαληήζεηο πνπ ζαο δίλνληαη: 

 

Α)  Καηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο :   

ΚΑΘΟΛΟΥ          ΛΙΓΟ       ΚΑΛΑ        ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ        ΤΕΛΕΙΑ 

Β)  Πνην από ηα ζέκαηα ηεο ελόηεηαο Α ζηνλ ππνινγηζηή, ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν: 

i. Η ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ 

ii. Ο Φπιινκεηξεηήο 

iii. Γηεύζπλζε + Ιζηνζειίζα 

iv. Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ 

Γ) Ση δελ ζαο άξεζε θαζόινπ από ηελ ελόηεηα Α: 

i. Η ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ 

ii. Ο Φπιινκεηξεηήο 

iii. Γηεύζπλζε + Ιζηνζειίζα 

iv. Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ 

Γ) Γπζθνιεπηήθαηε κε ηα κελνύ θαη ηηο επηινγέο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή; 

ΚΑΘΟΛΟΥ          ΛΙΓΟ      ΑΡΚΕΤΑ      ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Δ) Κάηη πνπ  ζέιεηε λα πξνηείλεηε ; 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ. 
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ΥΔΓΙΟ  ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Διάρκεια: 45’  

Α. Σηοιτεία ηοσ μαθήμαηος και ηοσ καθηγηηή 

Δπώνςμο και όνομα καθηγηηή: Βαξδαθάθνο Παλαγηώηεο. 

Μάθημα: Πιεξνθνξηθή 

Σίηλορ θεμαηικήρ ενόηηηαρ:  Γηαδίθηπν 

Σίηλορ μαθήμαηορ: Τπεξεζίεο  Γηαδηθηύνπ 

Β. Στέδιο διδαζκαλίας 

1. ηόσοι: Η θαηαλόεζε ηεο ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ζρεηηθώλ όξσλ κε επράξηζην θαη 

ειθπζηηθό ηξόπν. 

 

2. Γιάπθπωζη ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 Δηζαγσγή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν κε αλαγξαθή ησλ Αγγιηθώλ όξσλ ζηνλ παινπίλαθα: 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), Παγθόζκηνο δηθηπαθόο ηόπνο (www), Πξσηόθνιιν 

κεηάδνζεο ππεξθεηκέλσλ (Http), Παξνρέαο δηαδηθηύνπ (Provider), κόληεκ (modem). 

(ρξόλνο 2‟) 

 Δμήγεζε ησλ αλσηέξσ ελλνηώλ, κε ρξήζε κηαο κνξθήο ζρεδηαζκνύ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ 

παινπίλαθα. (10‟) 

 Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο – απαληήζεηο ζε απνξίεο θαη θαηόπηλ δίδεηαη θπιιάδην Δξγαζηώλ 

ζηνπο καζεηέο. (5΄) 

 Αθνινπζνύλ Σηο νδεγίεο ηνπ Φπιιαδίνπ Δξγαζηώλ θαη θάλνπλ ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν (25‟). 

 ηελ ζπλέρεηα παίξλνπλ λα ζπκπιεξώλνπλ ην Φπιιάδην Παξαηεξήζεσλ θαη ην 

παξαδίδνπλ (3‟).                  

 * Οη ρξόλνη είλαη ζρεηηθνί* 

  

3. Υπήζη εποπηικών μέζων: Ταινπίλαθαο, καξθαδόξνο, ζθνπγγάξη, Δξγαζηήξην 

ππνινγηζηώλ, Λνγηζκηθό PowerPoint, Αξρείν - Παξνπζίαζεο “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν”, 

Φπιιάδην εξγαζίαο. 

 

4. Αζκήζειρ:  ηνλ ππνινγηζηή , ζην αξρείν παξνπζίαζεο  “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν” - 

Δλόηεηα B - ε άζθεζε “παίδσ κε ην internet”. Δίλαη εξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο θαη πνιιαπιήο 

επηινγήο κε επράξηζην ηξόπν γηα εθεβηθέο ειηθίεο θαη όρη κόλν. 

 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (2ηρ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ) 

1. Αλνίμηε ηνπο ππνινγηζηέο ή αλ είλαη αλνηρηνί πεγαίλεηε ζην βήκα 2. 

2. Δίζνδν ζηνλ θάθειν INTERNET-ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ C: 

3.  

4. Γηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην «Καιώο ήιζαηε ζην Γηαδίθηπν» δειαδή Δλεξγνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαζεο. 

5. Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε καο ε Α‟ ΔΝΟΣΗΣΑ θαη πεγαίλνπκε ζηελ Β „ ΔΝΟΣΗΣΑ  

όπνπ θαη παξακέλνπκε 

6. Δπηζθεθηείηε  θαηά ζεηξά ηα ζέκαηα:  

 

α) “ηείιε κνπ ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα  e-mail” 
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Καηόπηλ λα απαληήζεηε γξαπηώο ηηο εξσηήζεηο: 

i. Με απιά ιόγηα ηη είλαη ην e-mail 

ii. Σξία πιενλεθηήκαηα θαη ηξία Μεηνλεθηήκαηα ηνπ e-mail 

iii. Πνηα ε δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε πνπ έρεη e-mail 

    

β) “Ση είλαη ηα www θαη http” 

θαη απαληήζηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

i. Ση παξέρεη ε ππεξεζία www 

ii. Ση είλαη ην http.  

  

γ)”Ση ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλδεζείηε ζην Δηαδίθηπν” 

θαηόπηλ γξάςηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

7. Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηα παξαπάλσ γηα λα δνθηκάζεηε ηηο γλώζεηο ζαο θάληε κηα 

Δπίζθεςε ζην « Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ.» 

8. Όηαλ ηειεηώζεηε , ζπκπιεξώζηε ην Φπιιάδην ησλ Παξαηεξήζεσλ.  

 

ΥΔΓΙΟ  ΣΡΙΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Διάρκεια: 45’  

Α. Σηοιτεία ηοσ μαθήμαηος και ηοσ καθηγηηή 

Δπώνςμο και όνομα καθηγηηή: Βαξδαθάθνο Παλαγηώηεο. 

Μάθημα: Πιεξνθνξηθή 

Σίηλορ θεμαηικήρ ενόηηηαρ:  Γηαδίθηπν 

Σίηλορ μαθήμαηορ: Η Δμέιημε ηνπ δηαδηθηύνπ ζήκεξα- ύλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Β. Στέδιο διδαζκαλίας 

1. ηόσοι : Η πιήξε αθνκνίσζε θαη εκπέδσζε ηεο ελλνηώλ  ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ζρεηηθώλ 

όξσλ κε επράξηζην θαη ειθπζηηθό ηξόπν θαη ε δπλαηόηεηα-ηθαλόηεηα  πξαγκαηηθήο «ζύλδεζεο» 

ζην internet θαη πινήγεζεο. 

 

2. Γιάπθπωζη ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 Αλαγξαθή ησλ όξσλ ζηνλ παινπίλαθα: δίθηπν – δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο, δηεύζπλζε, 

ηζηνζειίδα, δηθηπαθόο ηόπνο, πινήγεζε, ζηνλ παινπίλαθα. (ρξόλνο 5‟) 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), Παγθόζκηνο δηθηπαθόο ηόπνο (www), Πξσηόθνιιν 

κεηάδνζεο ππεξθεηκέλσλ (Http) ,Παξνρέαο δηαδηθηύνπ(Provider), κόληεκ (modem). 

(ρξόλνο 2‟) 

 Καηαγξαθή ηπρόλ απνξηώλ – ζύληνκε εμήγεζε. (5-10‟) 

 Γίδεηαη θπιιάδην Δξγαζηώλ ζηνπο καζεηέο. (-΄) 

 Αθνινπζνύλ Σηο νδεγίεο ηνπ Φπιιαδίνπ Δξγαζηώλ θαη θάλνπλ ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν(15‟). 

 ηελ ζπλέρεηα παίξλνπλ  λέν Φπιιάδην Δξγαζηώλ(-) 

 Αθνινπζνύλ Σηο νδεγίεο ηνπ Φπιιαδίνπ Δξγαζηώλ γηα ζύλδεζε θαη πινήγεζε ζην 

Γηαδίθηπν.(15‟)                  

 * Οη ρξόλνη είλαη ζρεηηθνί* 
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3. Υπήζη εποπηικών μέζων: Ταινπίλαθαο, καξθαδόξνο, ζθνπγγάξη, Δξγαζηήξην 

ππνινγηζηώλ κε Router-Hub θαη ζύλδεζε ζην internet, Λνγηζκηθό PowerPoint, Αξρείν - 

Παξνπζίαζεο “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν”, Φπιινκεηξεηήο. 

 

4. Αζκήζειρ:  ηνλ ππνινγηζηή, ζην αξρείν παξνπζίαζεο  “Καιώο ήιζαηε ζην δηαδίθηπν” - 

Δλόηεηα Γ - ε άζθεζε “παίδσ κε ην internet”. Δίλαη εξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο θαη πνιιαπιήο 

επηινγήο κε επράξηζην ηξόπν γηα εθεβηθέο ειηθίεο θαη όρη κόλν. 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (3
ηρ

  ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ) – Α’ ΜΔΡΟ 

1. Αλνίμηε ηνπο ππνινγηζηέο ή αλ είλαη αλνηρηνί πεγαίλεηε ζην βήκα 2. 

2. Δίζνδν ζηνλ θάθειν INTERNET-ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ C: 

3. Γηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην «Καιώο ήιζαηε ζην Γηαδίθηπν» δειαδή Δλεξγνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαζεο. 

4. Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε καο ε Α‟ ΔΝΟΣΗΣΑ θαη πεγαίλνπκε ζηελ Γ‟ ΔΝΟΣΗΣΑ  όπνπ 

θαη παξακέλνπκε 

5. Δπηζθεθηείηε  θαηά ζεηξά ηα ζέκαηα:  

 

α) “Παίμηε κε ην internet” 

β) “Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ην δηαδίθηπν; Πιεξνθνξίεο ηαηηζηηθά ” . 

      Εδώ ππνινγίζηε έλα δεθάιεπην παξακνλήο ζαο. 

 

6. Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηα παξαπάλσ πεγαίλεηε ζηελ επηινγή «ΣΔΛΟ» γηα έμνδν από ηελ 

παξνπζίαζε. 

 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (3
ηρ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ) – Β’ ΜΔΡΟ 

1. Δπηιέμηε ηνλ Φπιινκεηξεηή κε ην γξάκκα “e” όπνπ ζα βξείηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

θαη πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί ε ζύλδεζε ζην internet παξαηεξώληαο ηελ κπιέ κπάξα 

ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ζαο. Αλ θάηη δελ πάεη θαιά , θαιέζηε ηνλ θαζεγεηή ζαο . 

2. ην πάλσ κέξνο ηνπ θπιινκεηξεηή, ππάξρεη έλα καθξόζηελν άζπξν πιαίζην, κε ηελ 

έλδεημε Δηεύζπλζε. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ Γηαθηπαθό ηόπν (site): http:// 

www.telemachos.gr θαη παηήζηε enter θαη πεξηκέλεηε. Πξνζνρή  ζηελ πιεθηξνιόγεζε.  

3. Αλ όια πάλε θαιά ζα εκθαληζηεί έλα κελνύ ζηελ νζόλε ζαο 

4. Καηεπζπλζείηε ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλε ζαο θαη επηιέμηε ην:  

 

“Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ Σειέκαρνπ” 

 

5. Από ην λέν κελνύ επηιέμεηε ηελ επηινγή : «ρνιεία Οξγαληζκνί» 

6. αο εκθαλίδνληαη δηεπζύλζεηο δηθηπαθώλ ηόπσλ (sites) δηαθόξσλ ρνιείσλ. 

7. Δπηιέμηε ην 1ν Γπκλάζην Γπζείνπ θαη επηζθεθηείηε ελδηαθέξνληα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζην ζρεηηθό site.    

http://www.telemachos.gr/


3Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ-ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                                                                                                   47 

 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 1
η
 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ 

 

Λόγσ ηνπ όηη ε εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο γηα ην Γηαδίθηπν, κε σπήζη βεληιωμένος 

Λογιζμικού – Παποςζίαζηρ είλαη ζε εμέιημε  (21-03-05) ,κέρξη ηώξα έρεη νινθιεξσζεί ε πξώηε 

δηδαθηηθή ώξα θαη ελόηεηα θαη όρη ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο Γεπηέξαο Γπκλαζίνπ.. „Άξα  κπνξώ λα 

παξαζέζσ κηα θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δεηγκαηνιεπηηθά. 

Απηά ζηεξίδνληαη ζε:  

i. πξνζσπηθέο κνπ εθηηκήζεηο , από ηελ επαθή κε ηα παηδηά θαη 

ii. πνζνηηθέο κεηξήζεηο βάζε Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπο έδσζα λα ζπκπιεξώζνπλ ζην 

ηέινο ηεο πξώηεο δηδαθηηθήο ώξαο.  

Πην αλαιπηηθά: 

i. Πποζωπικέρ εκηιμήζειρ 

Σα παηδηά έδσζαλ κηα ζεηηθή εηθόλα κέζα  ζην κάζεκα , αξθεηνί καζεηέο θαη κάιηζηα 

ρακειώλ επηδόζεσλ ηνπο άξεζε ε όιε δηαδηθαζία, πξνζσπηθά δελ ρξεηάζηεθε λα επέκβσ ζην 

ρεηξηζκό ηνπ Λνγηζκηθνύ , νη καζεηέο «δελ ράλνληαλ» κέζα ζε απηό ,  αληελεξγνύζαλ 

πεξηζζόηεξν κόλνη ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ε παξνπζία κνπ ,όζν ρξεζηκνπνηνύζαλ Η/Τ ,ήηαλ 

πεξηζζόηεξν ζπκβνπιεπηηθή παξά θαζνδεγεηηθή θαη επηβιεηηθή. „Όζν γηα κέλα νκνινγώ όηη 

έγηλε πην πνηνηηθό θαη μεθνύξαζην ην κάζεκα. Κάπνηα ερεηηθά εθέ έθαλαλ πην επράξηζηε ηελ 

παξακνλή όισλ ζην εξγαζηήξην.  

Μεηνλέθηεκα ίζσο, ν ζθηρηόο ρξόλνο , γηαηί  

α) Από ηελ παξάδνζε ζηνλ παινπίλαθα δέρηεθα αξθεηέο απνξίεο κε ζπλέπεηα λα πξνζπαζώ 

λα απαληώ αιιά ρσξίο λα ράλεηαη θαη ρξόλνο  

β) Οη απαληήζεηο πνπ έπξεπε λα βξνπλ ηα παηδηά ,ζην Λνγηζκηθό παξνπζίαζεο, 

θαζπζηεξνύζαλ ζην λα ηηο θαηαγξάςνπλ. (Ίζσο πξέπεη λα ηεζνύλ ιηγόηεξεο εξσηήζεηο πξνο 

γξαπηή απάληεζε)  

γ) ην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ – Παίμηε κε ην internet, αλ έθηαλαλ ζην ηειεπηαίεο εξσηήζεηο 

θαη απαληνύζαλ ιάζνο , έπξεπε λα μεθηλήζνπλ από ηελ αξρή θαη απηό ηα θνύξαδε ,δηόηη 

πεξλνύζαλ αξθεηέο εξσηήζεηο κέρξη λα ηειεηώζνπλ( 2 πίζηεο ) θαη ηα απνζπληόληδε κεξηθέο 

θνξέο. Ίζσο εδώ απαηηείηαη κηα βειηίσζε. Δπηζηξνθή δειαδή ζην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ αιιά 

όρη από ηελ πξώηε εξώηεζε. 

ii. Ποζοηικέρ Μεηπήζειρ 

Γίδσ ην Δξσηεκαηνιόγην θαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζε : 

 

Γείγμα 30 μαθηηών ηεο Β’ ηάξηρ Γςμναζίος ζε ζύνολο 66.  

Σο Δπωηημαηολόγιο ζςμπληπώθηκε Ανώνςμα  

 

Φσλλάδιο Παραηηρήζεων 

Α)  Καηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο: (Γηδαζθαιία + ρξήζε Λνγηζκηθνύ Παξνπζίαζεο)  

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ: 3,3% ΚΑΛΑ: 6,6% 
ΑΡΚΔΣΑ ΚΑΛΑ: 

50% 

ΣΔΛΔΙΑ: 

36,6% 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΗΑΝ: 

3,3% 
  

(Κπθιώλεηε κηα επηινγή) 
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Β) Πνηα  από ηα ζέκαηα ηεο ελόηεηαο Α ζηνλ ππνινγηζηή, ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα ζέκαηα): 

 Η ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ  26,6% 

 Ο Φπιινκεηξεηήο              30%   

 Γηεύζπλζε + Ιζηνζειίδα    23,3% 

 Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ   90% 

 

Γ) Ση δελ ζαο άξεζε θαζόινπ από ηελ ελόηεηα Α (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από 

έλα ζέκαηα): 

 Η ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ   33,3% 

 Ο Φπιινκεηξεηήο              30%  

 Γηεύζπλζε + Ιζηνζειίδα      3% 

 Παίμηε κε ην ΙΝΣΔΡΝΔΣ    --- 

 

Γ) Γπζθνιεπηήθαηε κε ηα κελνύ θαη ηηο επηινγέο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή; 

 

ΚΑΘΟΛΟΤ : 66,6%         ΛΙΓΟ:26,6%      ΑΡΚΕΣΑ: 6,6%      ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ : ----- 

 

Δ) Κάηη πνπ  ζέιεηε λα πξνηείλεηε; 

 Να κπνύκε ζην internet  (5 καζεηέο) 

 Να κελ είλαη ηόζν παηδηθό (1 καζεηήο) 

 ην παίμηε κε ην internet λα κελ μεθηλάο από ηελ αξρή όηαλ απαληάο ιάζνο                           

(1 καζεηήο) 

 Πεξηζζόηεξεο εηθόλεο (1 καζεηήο) 

 Να αιιαρζεί ε παξνπζίαζε ζην ζέκα: Γηεύζπλζε θαη Ιζηνζειίδα           (1 καζεηήο) 

 Όρη ζηελ Ιζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ (1 καζεηήο) 

 

 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ                                             

ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  ΤΝΟΛΙΚΑ 

 

ην ηέινο ησλ καζεκάησλ , κεηά δειαδή ηηο ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ αθνξνύλ ην δηαδίθηπν 

ηέζεθε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην.           

 

Ποζοηικέρ Μεηπήζειρ 

Γίδσ ην Δξσηεκαηνιόγην θαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζε: 

Γείγμα 32 μαθηηών ηεο Β ηάξηρ Γςμναζίος ζε ζύνολο 66.  

Σο Δπωηημαηολόγιο ζςμπληπώθηκε ανώνςμα  

 

1. αο άξεζε όπσο έγηλε ε Γηδαζθαιία ηνπ internet ηα ηειεπηαία καζήκαηα γεληθά; 

 

Καζόινπ                   Λίγν                  Καιά           Αξθεηά                 Πνιύ 

--------                        3,12%            6,25%            31,25%                59,37% 

2. αο άξεζε ε ρξήζε ηνπ «Καιώο ήιζαηε ζην Γηαδίθηπν» γεληθά ; 

 

Καζόινπ                    Λίγν                 Καιά           Αξθεηά                 Πνιύ 

-----------                     3,12%              18,75%        21,87%               56,25% 

3. αο δπζθόιεςε ε ρξήζε ηνπ «Καιώο ήιζαηε ζην Γηαδίθηπν»; 

 

Καζόινπ                   Λίγν                    Αξθεηά                 Πνιύ 

71,87%                     15,62%                 9,37%                    3.12% 

4. Κάηη πνπ ζέιεηε λα πξνηείλεηε ζρεηηθά  κε ην κάζεκα ηνπ internet; Κάηη πνπ ζέιεηε λα 

αιιάμεη ε πνπ δελ ζαο άξεζε από όζα καζήκαηα  έγηλαλ; 

 Σίπνηε – Θεηηθή άπνςε (14 καζεηέο)  

 Δίζνδνο ζην internet (5 καζεηέο) 

 Γελ απάληεζαλ (12 καζεηέο) 

 ηελ Γ‟ ελόηεηα δελ έρεη πνιιέο εξσηήζεηο γηα λα παίμσ πεξηζζόηεξν!  (1 καζεηήο) 

5. Θεσξείηε όηη ην internet ζα ζαο ρξεηαζηεί ζηελ δσή ζαο; 

 

Καζόινπ                   Λίγν                      Αξθεηά                  Πάξα-Πνιύ 

 ---------                    ------                          28,12%                   71,87%  

Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 Μπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο            (19 καζεηέο) 

 Δμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο άξα θαη απαξαίηεηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ   (5 καζεηέο) 

 Γηα εύξεζε παηρληδηώλ               (1 καζεηήο) 

 Δίλαη ρξήζηκν γηα ηελ δνπιεηά καο θαη ηα καζήκαηά καο-ζπνπδέο           (4 καζεηέο) 

 Γελ απάληεζαλ                (4 καζεηέο)     


