
Αναζήτηση στο      oogle 



Αναζήτηση στο Google – Μαθησιακά Αποτελέσματα 

1. Τί είναι το Διαδίκτυο και πώς λειτουργεί 

2. Πώς αναζητάμε πληροφορίες μέσω Google 

3. Οι βασικές λειτουργίες του Google 

4. Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει μία 
μηχανή αναζήτησης, όπως είναι το Google, στην 
καθημερινή μας ζωή 

5. Απόκτηση αισθήματος οικειότητας των χρηστών, 
ως προς τους κανόνες που ορίζουν το Διαδίκτυο 
και την αναζήτηση μέσα σε αυτό 

 

 

 



Αναζήτηση στο Google – Ενότητες 

1. Διαδίκτυο – Περιήγηση – Αναζήτηση 

2. Google – Πώς «δουλεύει» και τί προσέχουμε 

3. Λέξεις – Κλειδιά κατά την Αναζήτηση 

4. Επιλογή Εικόνων ή Βίντεο 

5. Φίλτρα Αναζήτησης 

6. Αποθήκευση Αγαπημένων (Σελιδοδείκτες) 

7. Χρήσιμες Εφαρμογές (Χάρτες, Ειδήσεις κτλ) 

8. Χρήσιμες Ερωτήσεις / Παρατηρήσεις 

 

 

 



1. Διαδίκτυο – Περιήγηση - Αναζήτηση 

Τί είναι το διαδίκτυο; 
Για να το κατανοήσουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, φανταστείτε πως το διαδίκτυο είναι μία 
απέραντη βιβλιοθήκη πληροφοριών, η οποία 
μεγαλώνει μέρα με τη μέρα! 

Πώς μπορούμε να επισκεφθούμε το διαδίκτυο; 
Μέσω των προγραμμάτων περιήγησης. Το πρόγραμμα 
περιήγησης είναι το «όχημά» μας για να μπορέσουμε 
να επισκεφθούμε άμεσα οποιοδήποτε σημείο της 
βιβλιοθήκης. Τα πιο δημοφιλή προγράμματα 
περιήγησης είναι το Google Chrome, το Mozilla Firefox, 
το Internet Explorer, το Opera και το Safari. 

 

https://www.google.com/intl/el_GR/chrome/
https://www.google.com/intl/el_GR/chrome/
https://www.google.com/intl/el_GR/chrome/
https://support.mozilla.org/el/kb/lhpsh-kai-egkatastash-toy-firefox-sta-windows
https://support.mozilla.org/el/kb/lhpsh-kai-egkatastash-toy-firefox-sta-windows
https://support.mozilla.org/el/kb/lhpsh-kai-egkatastash-toy-firefox-sta-windows
https://support.microsoft.com/el-gr/help/17621/internet-explorer-downloads
https://support.microsoft.com/el-gr/help/17621/internet-explorer-downloads
https://support.microsoft.com/el-gr/help/17621/internet-explorer-downloads
https://www.opera.com/el
https://support.apple.com/el_GR/downloads


1. Διαδίκτυο – Περιήγηση - Αναζήτηση 

Τι είναι η μηχανή αναζήτησης; 
Εάν το διαδίκτυο είναι η βιβλιοθήκη και το πρόγραμμα 
περιήγησης είναι το όχημα που κινούμαστε, τότε η μηχανή 
αναζήτησης είναι ο «βιβλιοθηκάριός» μας.  
Είναι ένας βοηθός που του δίνουμε οδηγίες και αυτός μας 
κατευθύνει στη σωστή «μεριά» της βιβλιοθήκης.  

Η πιο δημοφιλής και 
αποτελεσματική μηχανή 
αναζήτησης είναι αυτή της 
Google και τη βρίσκουμε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.google.gr/   

https://www.google.gr/


2. Πώς λειτουργεί το Google; Τι προσέχουμε; 

Ο τρόπος που λειτουργεί το Google είναι πολύ απλός και σύντομος: 

1. Στο πλαίσιο κειμένου κάτω από το σήμα της Google, γράφουμε αυτό το οποίο ψάχνουμε. 

2. Αφού γράψουμε αυτό που ψάχνουμε, επιλέγουμε «Αναζήτηση Google» ή πατάμε το κουμπί 
«Enter» στο πληκτρολόγιο. 

3. Μας εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης για αυτό που του ζητήσαμε! 

 

 



2. Πώς λειτουργεί το Google; Τι προσέχουμε; 

 

 

Όπως στην τηλεόραση, έτσι και στο 
διαδίκτυο υπάρχουν πολλές διαφημίσεις.  
 
Πολλές φορές καθώς θα κάνουμε μια 
αναζήτηση, θα βρούμε τα πρώτα 
αποτελέσματα να έχουν την ένδειξη 
«Διαφ.», όπως φαίνεται στην εικόνα δίπλα.  
 
Αυτά αφορούν σε τοποθέτηση προϊόντος 
και καλό είναι να τις αποφεύγετε, γιατί 
μπορεί να σας αποπροσανατολίσουν από 
αυτό που πραγματικά ψάχνετε.  
 



3. Λέξεις-Κλειδιά κατά την Αναζήτηση 
 

 

Όταν αναζητούμε κάτι στο Google, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με τις λέξεις που 
χρησιμοποιούμε. Μην ξεχνάμε ότι ο βιβλιοθηκάριός μας είναι μία μηχανή και όχι ένας άνθρωπος. 
Δεν παύει όμως να είναι μία έξυπνη μηχανή και δεν απαιτεί ολόκληρες προτάσεις, παρά μόνο μερικές 
λέξεις-κλειδιά. 

Στο παράδειγμα του 
βίντεο, αν ψάχνουμε 
παπούτσια για τα εγγόνια 
μας και επιλέξουμε 
«παπουτσάκια», θα μας 
βγάλει συνταγές για το 
έδεσμα.  
 
Αν όμως επιλέξουμε 
«παιδικά παπουτσάκια» 
θα «καταλάβει» ότι 
αναζητούμε υποδήματα. 



4. Επιλογή Εικόνων ή Βίντεο 
 

 

Εάν επιθυμούμε να βρούμε κάποιες εικόνες ή βίντεο για αυτό που ψάχνουμε, απλώς 
ακολουθούμε τα βήματα αναζήτησης που περιγράψαμε προηγουμένως και στη 
συνέχεια επιλέγουμε από τη σελίδα αποτελεσμάτων «Εικόνες» ή «Βίντεο», όπως 
βλέπουμε και στο παρακάτω βίντεο:  
  



5. Φίλτρα Αναζήτησης 
 

 

Το Google μας δίνει επίσης την επιλογή να βρούμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για 
ένα θέμα που μπορεί να μας απασχολεί και αλλάζει χρόνο με το χρόνο.  
Πολύ απλά, αφού πληκτρολογήσουμε αυτό που αναζητάμε, επιλέγουμε στη σελίδα 
αποτελεσμάτων «Εργαλεία» και στη συνέχεια επιλέγουμε το «Οποιαδήποτε στιγμή» 
για να ορίσουμε το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει.   



6. Αποθήκευση Αγαπημένων (Σελιδοδείκτες)  

 

 

Θα υπάρξουν πολλές μεριές της «βιβλιοθήκης» που θα επισκεπτόμαστε αρκετές φορές, ενώ θα 
υπάρξουν και περιπτώσεις όπου θα ανακαλύψουμε κάτι νέο και ενδιαφέρον αλλά υπάρχει ο 
κίνδυνος να μη θυμόμαστε τη μεριά αυτή, την επόμενη φορά που θα ξαναχρησιμοποιήσουμε το 
Google.. 

Για αυτό το λόγο υπάρχουν οι 
σελιδοδείκτες, μία «λίστα» που 
περιλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις. 
 
Για να ενεργοποιήσουμε τη λίστα αυτή, 
θα πάμε στην πάνω δεξιά επιλογή με τις 
τελίτσες, θα επιλέξουμε «Σελιδοδείκτες» 
και στη συνέχεια «Εμφάνιση γραμμής 
Σελιδοδεικτών». 
 
Όταν θα βρεθούμε σε μία σελίδα που 
μας ενδιαφέρει, θα πατήσουμε το 
αστεράκι, όπως βλέπουμε στο βίντεο, και 
θα επιλέξουμε «Ολοκληρώθηκε». 



6. Αποθήκευση Αγαπημένων (Σελιδοδείκτες)  

 

 

Όσες φορές και αν κλείσετε το Google και το ξανανοίξετε, η σελίδα αυτή που αποθηκεύσατε, θα 
εμφανίζεται σταθερά στο σημείο που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.  
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορείτε άμεσα να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή με το πάτημα ενός 
κουμπιού! Αυτή η δυνατότητα φυσικά μπορεί να εφαρμοστεί για όσες σελίδες επιθυμείτε! 



7. Χρήσιμες Εφαρμογές του Google 
 

 

Το Google πέρα από τις υπηρεσίες αναζήτησης, περιλαμβάνει και άλλες χρήσιμες εφαρμογές, τις 
οποίες μπορούμε να βρούμε, πατώντας το κουμπί που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.  
Μερικές από τις πιο χρήσιμες για την καθημερινότητα εφαρμογές, είναι αυτές των ειδήσεων, των 
μεταφράσεων αλλά και του χάρτη (Google Maps), όπου μπορούμε να εντοπίσουμε και να 
λάβουμε οδηγίες κατεύθυνσης για μία διεύθυνση, χωριό ή πόλη! 



Χρήσιμες Ερωτήσεις / Παρατηρήσεις 

• Τί είναι το Google; 
Το Google είναι μία μηχανή αναζήτησης, η οποία επεξεργάζεται ατό που ψάχνουμε στο διαδίκτυο και μας δίνει τα σχετικά 
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι από ενημερωτικές ιστοσελίδες μέχρι εικόνες και βίντεο που 
σχετίζονται με αυτό που αναζητάμε.  

 

• Το Google είναι ασφαλές; Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω; 
Το Google είναι απόλυτα ασφαλές και δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Μπορείς να το χρησιμοποιείς οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε δίχως επιφυλάξεις. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι οι διαφημίσεις που συναντάμε συχνά-πυκνά κατά 
την περιήγηση. Μην ξεχνάμε ότι και η Google είναι μία εταιρεία σαν τις άλλες και έχει ανάγκη από έσοδα. 

 

• Όσα βρίσκω στο Google είναι αληθή; Ισχύουν απόλυτα; 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Google είναι ένας βιβλιοθηκάριος που μας κατευθύνει προς αυτό που ψάχνουμε. Το 
διαδίκτυο περιλαμβάνει άπειρες πληροφορίες για όλων των ειδών τα θέματα. Οι πληροφορίες αυτές όμως ενδέχεται να μην 
ισχύουν και στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αναζητούμε πληροφορίες για 
θέματα υγείας. Μπορεί να φανούν χρήσιμα και να συμπεράνουμε κάποια προφανή πράγματα, αλλά δεν θα 
αντικαταστήσουν ποτέ την κατ’ ιδίαν γνώμη ενός γιατρού.  

 

• Πώς θα καταφέρω να βρω ακριβώς αυτό που ψάχνω μέσω του Google; 
Το Google είναι μία μηχανή και όχι ένας άνθρωπος. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε πολλά για ένα θέμα που ψάχνουμε, θα 
πρέπει να βοηθήσουμε τη μηχανή και να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό θα 
μας γλυτώσει αρκετό χρόνο και κόπο. 




