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Περίληψη 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής οι μαθητές της Α΄ τάξης δημιούργησαν μία 
εργασία στο PowerPoint στην οποία παρουσιάζουν τα Πλεονεκτήματα, καθώς και τα 
Μειονεκτήματα του Διαδικτύου. Δημιουργώντας την εργασία οι μαθητές διδάσκονται την 
ομαδική δουλειά, την έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και εξασκούν την επιδεξιότητα τους με τον 
Υπολογιστή. Σκοπός της εργασίας είναι όχι μόνο η προσέγγιση του Διαδικτύου, αλλά και η 
εκμάθηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που υπάρχουν. 
Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα. 

Εισαγωγή 

Κατά την διάρκεια της χρονιάς, στο μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές της Α’ Τάξης, 
σκέφτηκαν να δημιουργήσουν μία εργασία με σκοπό να δηλώσουν συμμετοχή στο 4ο 
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Οι Μαθητές της Α’ Τάξης του Γυμνασίου, 
δημιούργησαν μια εργασία για τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα του Διαδικτύου. Η 
εργασία τους έχει βάση το Διαδίκτυο. Αξιοποίησαν κάθε δυνατό μέσο για να δημιουργηθεί 



 

αυτή η εργασία. Η εργασία τους έχει σκοπό την εκμάθηση του Διαδικτύου, αλλά και τι ελκύει 
τους ανθρώπους προς το Διαδίκτυο. Επεξεργάστηκαν δύο θέματα, το Πρώτο είναι για τα 
πλεονεκτήματα και το δεύτερο για τα Μειονεκτήματα του Διαδικτύου. Στο πρώτο θέμα 
αναφέρονται τα Πλεονεκτήματα που ελκύει τον κόσμο προς αυτό, ενώ στο δεύτερο θέμα θα 
αναφέρει τα αίτια που το καθαιρούν. 

Δουλέψαμε ομαδικά μέσα στη σχολική τάξη χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα και 
έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Μερικά Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου είναι: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Πληθώρα πληροφοριών 
Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 
Οι μαθητές ερευνητές των πληροφοριών 
Χρήση γρήγορων αποτελεσματικών κι εύκολων στη χρήση μηχανών αναζήτησης. 
Άμεση αποστολή-λήψη αλληλογραφίας 
Χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες 
Εξ αποστάσεως διδασκαλία (e-learning) 
Αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών 
Ψυχαγωγία, παιχνίδια, μουσική 
Επαφή με πολιτισμούς άλλων χωρών 

Αυτά είναι μερικά από τα Πλεονεκτήματα. 

Επίσης όλοι ξέρουμε πως το Διαδίκτυο έχει πάρει την θέση του στην ζωή των ανθρώπων με 
την θετική μεριά, αλλά υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Μερικά από τα Μειονεκτήματα είναι: 
Στο διαδίκτυο δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν τα Πλεονεκτήματα, πρέπει να υπάρχουν και τα 
Μειονεκτήματα: 
 • Αβεβαιότητα για την εγκυρότητα και αλήθεια των πληροφοριών 
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα-αξιόποινες πράξεις 
 • Κίνδυνος προσβολής από Ιούς στον υπολογιστή 
 • Πιθανότητα κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων 
 • Αλληλογραφία με άγνωστα άτομα 
 • Εθισμός 

Επίσης αυτά είναι μερικά από τα Μειονεκτήματα. 

Στην εργασία των μαθητών αναφέρονται όλα αυτά, αλλά και τι είναι το Διαδίκτυο. Οι 
Μαθητές μαθαίνουν την ομαδική δουλειά, την εργασία, το Διαδίκτυο , τις παροχές των 
Προγραμμάτων της Microsoft office, αλλά και την επιδεξιότητα τους με τον Ηλ. Υπολογιστή. 
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