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Το έργο EduWeb χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2. Την αποκλειστική ευθύνη της
παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν
πληροφοριών.

Περιγραφή Δραστηριότητας:
Αναζήτηση πληροφοριών
στο διαδίκτυο με χρήση της
μηχανής αναζήτησης Google.
Κατηγορία:
Ενημέρωση και προστασία στο διαδίκτυο

Στόχοι:
Στο τέλος του μαθήματος θα μπορούμε να:
 ανοίγουμε την Google Chrome
 να γράφουμε 2-3 λέξεις – κλειδιά στο πεδίο
αναζήτησης
 ανοίγουμε μια ιστοσελίδα
 ενεργοποιούμε την « Ασφαλή
Αναζήτηση»
 βρίσκουμε βίντεο / εικόνες/
ειδήσεις για το θέμα που μας
ενδιαφέρει

Ψηφιακές δεξιότητες:
 Αναζήτηση και φιλτράρισμα και ψηφιακού
περιεχομένου.
 Προστασία από ακατάλληλο ψηφιακό υλικό.
Ακροατήριο:
Ενήλικες ή κάθε άτομο με ή χωρίς δεξιότητες
πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Χρονική διάρκεια:

15 λεπτά

Τι θα χρειαστούμε:
 Ηλεκτρονικό υπολογιστή
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Πρόγραμμα πλοήγησης
(π.χ. Google Chrome)
Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι :

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται βασικές λειτουργίες ενός
Ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βαθμός δυσκολίας:
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Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να
βεβαιωθούμε ότι :
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται
βασικές λειτουργίες ενός Ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Ασφαλής χρήση διαδικτύου:

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο
επιβάλλει τη χρήση προστασίας
από κακόβουλα λογισμικά. Να
γίνεται η εγκατάσταση antivirus και
φίλτρων.

Άλλες μηχανές αναζήτησης:
Lycos: www.lycos.com
Bing: www.bing.com
Ask: www.ask.com

1.

Ανοίγουμε την μηχανή αναζήτησης Google Chrome,
πατώντας δύο φορές το αριστερό κουμπί στο ποντίκι του
υπολογιστή πάνω στο εικονίδιο :

2.

Πληκτρολογούμε www.google.com στη γραμμή
διεύθυνσης και μετά ENTER
Γραμμή διεύθυνσης

3.

Αλλάζουμε τη γλώσσα αναζήτησης στα ελληνικά,
κάνοντας κλικ στην κάτω δεξιά λωρίδα της οθόνης στο
εικονίδιο ENG, επιλέγουμε EΛ (Greek).

4.

Ενεργοποίηση ασφαλούς αναζήτησης
Επιλέξτε στο κάτω δεξιά μέρος το πεδίο «Ρυθμίσεις» και
μετά «Ρυθμίσεις Αναζήτησης»

5.

Κάντε κλικ στο κουτάκι
«Ενεργοποίηση ασφαλούς
αναζήτησης» και ακολούθως στο κάτω
μέρος της σελίδας το μπλε κουμπί
«Αποθήκευση». Θα εμφανιστεί
ειδοποίηση από την Google «οι επιλογές
σας θα αποθηκευθούν» και επιλέξτε OK.

Η
Ασφαλής
Αναζήτηση
μπορεί να σας βοηθήσει να
αποκλείσετε υβριστικές ή
ακατάλληλες εικόνες από
τα αποτελέσματά σας στην
Αναζήτηση Google. Το φίλτρο
της Ασφαλούς Αναζήτησης
δεν είναι ακριβές 100% αλλά
σας βοηθά να αποφεύγετε το
μεγαλύτερο μέρος του βίαιου
περιεχομένου
και
του
περιεχομένου για ενηλίκους.

6.

Στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογούμε 3-4 λέξεις κλειδιά για αυτό που θέλουμε να βρούμε π.χ. «γεωτρήσεις
αοζ κύπρος»

Πεδίο αναζήτησης

7.

Συνήθως η Google εμφανίζει κάτω από το πεδίο
αναζήτησης, επιλογές αναζήτησης. Αν κάποιο σας
ενδιαφέρει επιλέξτε το, αλλιώς πληκτρολογήστε τις λέξεις –
κλειδιά που θέλετε.

Επιλογές αναζήτησης

8.

Αφού γράψετε τις λέξεις –κλειδιά , πατήστε ENTER, η
Google βρίσκει και ταξινομεί τις ιστοσελίδες (με μπλε
γράμματα).

9.

Επιλέξτε και ανοίξτε την πρώτη ιστοσελίδα κάνοντας
κλικ πάνω στα μπλε γράμματα.

10.

Αν ψάχνετε για εικόνες ή βίντεο ή ειδήσεις για το θέμα
σας κάντε κλικ στις επιλογές αυτές κάτω από το πεδίο
αναζήτησης.

ΣΤΟΧΟΙ

Μπορώ να ανοίγω την
μηχανή αναζήτησης Google
Chrome
Μπορώ να ενεργοποιώ την
Ασφαλή Αναζήτηση
Μπορώ να ανοίγω μια
ιστοσελίδα για το θέμα που
με ενδιαφέρει
Μπορώ να βρίσκω εικόνες ,
βίντεο, κείμενα, ειδήσεις
για ένα θέμα
Μπορώ να αλλάζω τη
γλώσσα σε Ελληνικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

