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Αναζήτηςη πληροφοριών ςτο διαδίκτυο ςε ομάδεσ 

Φύλλο εργαςίασ 

 

Εάν κζλουμε να εντοπίςουμε κάποια ιςτοςελίδα και δεν γνωρίηουμε τθ διεφκυνςι 

τθσ, τότε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε κάποια μθχανι αναηιτθςθσ. Η 

δθμοφιλζςτερθ και πιο απλι μθχανι αναηιτθςθσ είναι θ www.google.gr (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Χριςθ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ Google 

 

Στο πλαίςιο που εμφανίηεται πλθκτρολογοφμε κάποια λζξθ ι φράςθ, π.χ. «Έκκεςθ 

ηωγραφικισ» και με ζνα Enter ι κλικ ςτο εικονίδιο αναηιτθςθσ εμφανίηεται μια 

λίςτα ςχετικϊν ιςτοςελίδων. Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε κάποια ιςτοςελίδα από τα 

αποτελζςματα. Με το εικονίδιο «Πίςω» επανερχόμαςτε ςτα αποτελζςματα 

αναηιτθςθσ. 

http://www.google.gr/
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Από τθν Εικόνα 1 παρατθροφμε ότι, κακϊσ πλθκτρολογοφμε το ερϊτθμα, θ μθχανι 

αναηιτθςθσ μάσ προτείνει ςχετικά ερωτιματα. Επίςθσ παρατθροφμε ότι υπάρχουν 

και εικονίδια «Εικόνεσ», «Ειδιςεισ», «Βίντεο» κ.ά. Με ζνα κλικ ςτο εικονίδιο 

«Εικόνεσ» για παράδειγμα, μποροφμε να αναηθτιςουμε εικόνεσ ςχετικζσ με κάποια 

λζξθ ι φράςθ. 

Για κάκε ιςτοςελίδα που περιλαμβάνεται ςτθ λίςτα των αποτελεςμάτων, υπάρχει 

μια ςφντομθ περίλθψθ για το τι περιζχει. Ο μακθτισ μπορεί ςτθ ςυνζχεια, βάςει τθσ 

περίληψης, να αποκλείςει μια τοποκεςία ι να επιςκεφτεί και να μελετιςει τα 

περιεχόμενά τθσ. Προςοχή πρζπει να δοθεί ςτην αξιολόγηςη των πηγϊν, που θα 

ανακαλφψει. Πρζπει να προζρχονται από αξιόπιςτεσ πηγζσ, π.χ. πανεπιςτήμια, 

οικολογικζσ οργανϊςεισ, κ.α. 

 

Δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ καλό κα ιταν να χωριςτοφν ανά 2 και ςτθ ςυνζχεια για κάκε μορφι ρφπανςθσ 

που ανακαλφπτουν να καταγράφουν τα εξισ: 

Ονομαςία προβλήματοσ: 

Οριςμόσ/περιγραφή: 

Μια εικόνα τουλάχιςτον: 

 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να καταγραφοφν με κάποιον από τουσ ακόλουκουσ 

τρόπουσ: 

1. Σε ζνα διαδικτυακό θμερολόγιο (ιςτολόγιο ι blog) που κα ζχει δθμιουργθκεί για το 

ςκοπό αυτό. Οι ομάδεσ των μακθτϊν μποροφν να μοιραςτοφν τισ πλθροφορίεσ με 

αναρτιςεισ. 

2. Σε μια ομάδα ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο (π.χ. ςτο Facebook) που κα ζχει 

δθμιουργθκεί για το ςκοπό αυτό. Οι ομάδεσ των μακθτϊν μποροφν να μοιραςτοφν 

τισ πλθροφορίεσ με αναρτιςεισ. 

3. Συνεργατικά ωσ ζγγραφα κειμζνου ι παρουςιάςεισ ςτο Google Drive 

(drive.google.com) ςε ζνα φάκελο που κα δθμιουργθκεί και κα είναι κοινόχρθςτοσ 

ςε όλουσ τουσ μακθτζσ. 

 


