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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα
χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.

Όνομα Ενότητας: Ψηφιακές Δεξιότητες
Θέμα: Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο - Google Search
Σχέδιο μαθήματος 2 – Βασικοί όροι για το Διαδίκτυο
Διάρκεια: 60 λεπτά
Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι να παρέχει όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τους
βασικούς όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο μέσω μιας ομαδικής
άσκησης.

Σκοπός

Ομάδα-Στόχος

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

Εργαλεία/ Υλικό

Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)





Τάξη
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Προβολέας διαφανειών
Άσπρος πίνακας







Χαρτί A3
Χαρτάκια σημειώσεων
Φυλλάδιο 1
Φυλλάδιο 2
Φυλλάδιο 3

1. Άσκηση 1: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται
με το Διαδίκτυο

Κύριες ασκήσεις

1.1 Εξηγήστε τους ακόλουθους ορισμούς: (20 λεπτά) (Φυλλάδιο 1)
 Internet (Διαδίκτυο)
 WWW
 Web browser (Πρόγραμμα περιήγησης ιστού)
 URL/Domain - Τομέας
 Top-Level Domain (TLD) (Τομέας Ανωτάτου Επιπέδου)
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2. Άσκηση 2: Κατανοήστε τους βασικούς όρους που
σχετίζονται με το Διαδίκτυο – ομαδική άσκηση
2.1 Γράψτε τους ακόλουθους ορισμούς σε χαρτάκια σημειώσεων:
(10 λεπτά ) (Φυλλάδιο 2)
 Internet (Διαδίκτυο)
 WWW
 Web browser (Πρόγραμμα περιήγησης ιστού)
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση - URL/Domain
 Top-Level Domain (TLD) (Τομέας Ανωτάτου Επιπέδου)
2.2 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται
από 2-3 άτομα. (5 λεπτά)
2.3 Δώστε στους μαθητές σας μια κόλλα A3 με τους ορισμούς. Πρέπει
να ταιριάξουν τους ορισμούς με το αντίστοιχο χαρτάκι σημειώσεων
(φυλλάδιο 3) (15 λεπτά)
3.

Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται με
το Διαδίκτυο

Ορισμός:
1. Internet – Διαδίκτυο

2. WWW

3. Web browser -Πρόγραμμα
περιήγησης ιστού

4. Ηλεκτρονική Διεύθυνση URL/Domain

5. Top-Level Domain (TLD) – Τομέας
Ανωτάτου επιπέδου

Περιγραφή:
Το Διαδίκτυο είναι το πιο σημαντικό δίκτυο
επικοινωνίας υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συσκευών στον κόσμο. Το Διαδίκτυο διαθέτει
πολλές
εφαρμογές,
όπως
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail), υπηρεσία μεταφοράς
αρχείων, συνομιλία μέσω διαδικτύου και την πιο
χρησιμοποιημένη εφαρμογή σε όλο τον κόσμο,
τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web: www).
Ο Παγκόσμιος Ιστός ή το "WWW" ή "Ο Ιστός" όπως
λέγεται επίσης είναι η εφαρμογή του Διαδικτύου
που περιέχει ιστότοπους και ιστοσελίδες τις
οποίες μπορείτε να βρείτε από διευθύνσεις URL
που έχετε πληκτρολογήσει σε ένα πρόγραμμα
περιήγησης ιστού.
Ένα λογισμικό όπως το Google Chrome, το Mozilla
Firefox και ο Internet Explorer που επιτρέπει σε
έναν υπολογιστή να έχει πρόσβαση και να
εμφανίζει έγγραφα, εικόνες, ήχους ή βίντεο από
τον Παγκόσμιο Ιστό.
Ένας τομέας, ή όνομα τομέα είναι η διεύθυνση (ή
το URL) που θα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας στο
Διαδίκτυο. Εμφανίζεται στην that people will use
to visit your website on the internet. Εμφανίζεται
στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος
περιήγησης
ιστού.
Για
παράδειγμα,
www.emphasyscentre.com
Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου αναγνωρίζει μια
ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα τον σκοπό της,
τον ιδιοκτήτη της, ή από που προέρχεται.
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται με
το Διαδίκτυο

_____ The World Wide Web or
"WWW" or the "The Web" as it is
also called is the application of the
Internet which contains websites
and web pages which can be
accessed by a URL typed on a web
browser.
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Κατανόηση των βασικών όρων που σχετίζονται με
το Διαδίκτυο

Ορισμός:

Χαρτάκια σημειώσεων

1. Internet – Διαδίκτυο

2. WWW

3. Web browser -Πρόγραμμα περιήγησης
ιστού

4. Ηλεκτρονική Διεύθυνση - URL/Domain

5. Top-Level Domain (TLD) – Τομέας
Ανωτάτου επιπέδου
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