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1 – Περίληψη 
 

Ενότητα 1: Internet 

Περιγραφή τησ 
ενότητασ 

Αυτι θ ενότθτα παρζχει πλθροφορίεσ, γνώςεισ και εμπειρίεσ  για τθν 
αποτελεςματικι και αςφαλι χριςθ του διαδικτφου για εκπαιδευτικοφσ 
ςκοποφσ και εξοικειώνει τουσ εκπαιδευόμενουσ με εργαλεία και 
ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ, επιλογισ και διαχείριςθσ, είτε ςε ατομικι είτε ςε 
ςυνεργατικι βάςθ. Αναμζνεται να βοθκιςει τουσ επιμορφοφμενουσ να 
ενθμερωκοφν και να ςυνεχίςουν να ενθμερώνονται για τισ πιο ςυχνά 
χρθςιμοποιοφμενεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ και να τουσ εξοικειώςει με τισ 
τεχνικζσ αναηιτθςθσ που είναι κατάλλθλεσ να υποςτθρίξουν τθν επιλογι 
κρίςιμων πλθροφοριών. Επίςθσ, κα τουσ παράςχει δεξιότθτεσ διαχείριςθσ 
δεδομζνων (ατομικι ι ςυνεργατικι δθμιουργία δεδομζνων, αποκικευςθ 
και ανταλλαγι δεδομζνων/πόρων, ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ με 
άλλουσ χριςτεσ κ.λπ.) γνώςεων και ςτρατθγικών που προλαμβάνουν και 
διαςφαλίηουν τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. 

Αναμενόμενα 
μαθηςιακά 
αποτελζςματα 

 Να γνωρίςετε πώσ να αποφφγετε τουσ "κακοφσ" ιςτότοπουσ 
 Ειςαγωγι ςτο κακόβουλο λογιςμικό – Να μάκετε πώσ να το αποφφγετε 
 Να μάκετε πώσ  μπορείτε να καταργιςετε το κακόβουλο λογιςμικό 
 Να γνωρίςετε πώσ μπορείτε να αςφαλίςετε τουσ λογαριαςμοφσ 

Internet 
 Να γνωρίςετε το GDPR 
 Να μπορείτε να χρθςιμοποιείτε το Internet 
 Να αναηθτάτε αποτελεςματικά πλθροφορίεσ ςτο Internet 
 Να κατανοιςετε  τθ χρθςιμότθτα των εργαλείων Web 2.0 και να 

μπορζςετε να τα χρθςιμοποιιςετε αποτελεςματικά ςφμφωνα με τισ 
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςασ 

 Να γνωρίςετε πώσ μπορείτε να ανεβάςετε, να αποκθκεφςετε και να 
οργανώςετε τα δεδομζνα που ςυλλζγονται ςτο ςφννεφο (Google Drive) 

 Να γνωρίςετε πώσ μπορείτε να μοιράηεςτε τα δεδομζνα που 
ςυλλζγονται ςτο cloud (Google Drive) 

 Να μάκετε για τα δικαιώματα του χριςτθ των εγγράφων Google 
 Να μάκετε πώσ να δθμιουργείτε και να μοιράηεςτε ζνα ζγγραφο Google 
 Να μάκετε πώσ να δθμιουργείτε και να μοιράηεςτε μια φόρμα Google 
 Να πάρετε μερικζσ ιδζεσ για τον τρόπο παιδαγωγικισ χριςθσ των 

δυνατοτιτων του Google Drive 

Μαθηςιακζσ 
δραςτηριότητεσ 

 Παρακολοφκθςθ 1 βίντεο παρουςίαςθσ και 7 επιπρόςκετων βίντεο 
 Μελζτθ ενόσ υποχρεωτικοφ και ενόσ προαιρετικοφ υλικοφ (κειμζνου) 
 Εκτζλεςθ 20 δραςτθριοτιτων 

Εκτιμώμενη 
διάρκεια 

Συνολικόσ χρόνοσ εργαςίασ: 
 37 λεπτά για τθν παρακολοφκθςθ βίντεο 
 150 λεπτά για τθ διερεφνθςθ υποχρεωτικοφ αναγνωςτικοφ υλικοφ  
 20 λεπτά για αςκιςεισ 
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