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Ποιοι είμαστε; 

• Αντώνης Παπασταύρου 

• Αντώνης Κατσώνης 

 

• Μαθητές Β΄Λυκείου 

• Κατεύθυνση: Θετικών Σπουδών 

 



Γιατί επιλέξαμε το ΕduWeb; 

• Επιλέξαμε το πρόγραμμα αυτό γιατί μας αρέσει να 
ασχολούμαστε με την τεχνολογία και επίσης μας 
άρεσε η ιδέα να συμβάλουμε και εμείς στην 
ενσωμάτωση των ανθρώπων του περιβάλλοντος 
μας στον ψηφιακό κόσμο μας! 

• Έπειτα το πρόγραμμα αυτό είναι μια ευκαιρία για 
εμάς να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας σε 
θέματα νέων τεχνολογιών και ασφάλειας στο 
διαδίκτυο.  

• Και βεβαίως να γνωρίσουμε συμμαθητές μας από 
τα υπόλοιπα σχολεία του εξωτερικού που 
συμμετέχουν ! Και ίσως και κανένα ταξίδι! 



• Κατηγορία: Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

• (e-commerce) 

• Εφαρμογή: Amazon 
• Η Amazon.com θεωρείται  η μεγαλύτερη 

στον κόσμο εταιρεία η οποία ασχολείται με  

την πώληση  και αγορά αγαθών μέσω του 

διαδικτύου. Είναι από τις πρώτες εταιρείες οι 

οποίες αναπτύχθηκαν στο διαδίκτυο για την 

παροχή καταναλωτικών αγαθών. 
 

 

Κατηγορία - Εφαρμογή 



Ψηφιακές δεξιότητες- σε ποιούς απευθύνεται; 

Ψηφιακές δεξιότητες που αναπτύσσει: 

– Περιήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, 

πληροφοριών και  ψηφιακού περιεχόμενου.  

–  Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. 

–  Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού 

περιεχομένου.               

Σε ποιους απευθύνεται:  

Σε άτομα 16 ετών και άνω 

 



Πως εργαστήκαμε 

• Ξεκινήσαμε με περιήγηση στον ιστότοπο της Amazon  

• Εντοπίσαμε τις δυνατότητες του  

• Συζητήσαμε με άτομα που τους αρέσει να ψωνίζουν και διακρίναμε ότι για διάφορα προϊόντα 

που δεν βρίσκουν στην Κύπρο αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια για παραγγελία 

• Εντοπίσαμε τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος για να αγοράσει 

προϊόντα διαδικτυακά 

• Ετοιμάσαμε 4 μαθήματα χρησιμοποιώντας την Word με screen shots 

• Προχωρήσαμε σε πιλοτική εφαρμογή και αναπροσαρμόσαμε το υλικό  

• Έχουμε τελειώσει 2 μαθήματα σε ψηφιακή μορφή (PDF & FlipBook) και σε βίντεο tutorials 

 

 



Η εμπειρία μας 

• Πρόκληση 

• Δύσκολη εργασία , επίπονη 

• Αναπτύσσουμε και ενισχύουμε πολλές δεξιότητες 

(ψηφιακές, γλωσσικές, επικοινωνίας κλπ) 

• Για πρώτη φορά μας δίνεται η ευκαιρία να 

δημιουργήσουμε υλικό που θα βοηθήσει άτομα που 

νοιώθουν αποκλεισμένα από τον δικό μας ψηφιακό 

κόσμο! 

 



Εφαρμογή  

Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του 

amazon.com . 
 

• Προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε ένα 

οποιοδήποτε προϊόν χεριάζετε να δημιουργήσουμε τον δικό 

μας λογαριασμό. 

• Ακολουθεί ένα δείγμα της δουλειάς που κάναμε 



Στις εικόνες αυτές 

απεικονίζονται κάποια από 

τα στάδια δημιουργίας 

λογαριασμού στην 

ιστοσελίδα της amazon. 





Δείγματα Μαθημάτων 

ΜΑΘΗΜΑ 1  

 Δημιουργία λογαριασμού Αmazon (flip book) 

Δημιουργία λογαριασμού (βίντεο) 

 
ΜΑΘΗΜΑ 2 

Αγορά προϊόντων στην ιστοσελίδα του amazon. 

 

http://anyflip.com/rocn/yuxt/
http://anyflip.com/rocn/yuxt/
http://anyflip.com/rocn/yuxt/
http://anyflip.com/rocn/yuxt/
http://anyflip.com/rocn/yuxt/
https://youtu.be/yLOqwLK1XV4


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

Στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει και θα το παρακολουθήσει το Γυμνάσιο Αγ. 

Βαρβάρας θα εφαρμόσουμε το 2ο μάθημα που ετοιμάσαμε. Θα έχουμε μαζί μας τον 

Κο Φιλίππου που θα χρειάζεται να αγοράσει ένα παιγνίδι στον γιό του για τα 

Χριστούγεννα. 

 

Έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στην Amazon με τη βοήθεια μας και τώρα 

μπορεί να προχωρήσει σε εντοπισμό και αγορά του προϊόντος που τον ενδιαφέρει! 

Η Συνέχεια; 


