Chat Rooms

Κουίζ

1. Γνωρίζεις κάποιον σε ένα chat room.
Θέλει να του δώσεις το τηλέφωνό σου
και τη διεύθυνσή σου να γνωριστείτε
καλύτερα.
Ναι
Όχι

Ποτέ δε δίνουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες
σε κάποιον άγνωστο. Συμβουλεύσου τους
γονείς σου για το τι πρέπει να κάνεις.

Οι σωστές
απαντήσεις

2. Ο παραπάνω σου ζητάει μια

φωτογραφία σου. Θα τη στείλεις;
Ναι
Όχι
Όταν στέλνεις μία φωτογραφία σε κάποιον
άγνωστο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος
ότι αυτή τη φωτογραφία θα τη δουν όλοι.

3. Κατά τη διάρκεια ενός ομαδικού

chat κάποιος αναφέρει κάτι πολύ
προσβλητικό. Τι πρέπει να κάνεις;
β) Να ενημερώσω κάποιον ενήλικα
Δεν είναι δική μας ευθύνη να απαντάμε
σε όσους στέλνουν κακόβουλα μηνύματα.
Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες μας και αυτοί
θα αποφασίσουν αν πρέπει ή όχι να προβούν
σε κάποια περαιτέρω κίνηση.

4. Εάν λάβεις ένα email με κάποιο at-

tachment, μπορείς να το ανοίξεις όταν
α) Ξέρεις τον αποστολέα
Γενικά τα email από αγνώστους μπορεί να
περιέχουν ιούς καθώς και να είναι τρόπος
ώστε να εκμαιεύσουν κάποιες προσωπικές
πληροφορίες για εμάς. Οπότε, η γενική
συμβουλή είναι να ανοίγεται μόνο email από
γνωστό αποστολέα.

5. Παίζεις ένα διαδικτυακό παιχνίδι με
τον φίλο σου τον Κώστα όταν ξαφνικά
εμφανίζεται ένα μήνυμα στο παράθυρο
«Κάντε click και κερδίστε 1.000.000
ευρώ». Τι κάνεις;
γ) Κλείνεις το παράθυρο

Αυτά τα παράθυρα είναι τις περισσότερες φορές
ιοί και καλό θα ήταν να τα κλείνεις γιατί μπορεί
να δημιουργήσουν προβλήματα στον υπολογιστή
σου καθώς και να επιτρέψεις άθελά σου να
εγκατασταθούν προγράμματα στον υπολογιστή
σου που να αντλούν προσωπικές σου πληροφορίες.

6. Παίζεις ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο και

δυσκολεύεσαι να περάσεις μια πίστα. Ένας
φίλος προτίθεται να περάσει την πίστα για
σένα αλλά χρειάζεται τον κωδικό σου. Τι
κάνεις;
β) Δεν δίνεις τον κωδικό σου
Ο κωδικός σου είναι προσωπικός και η συμβουλή
είναι να τον γνωρίζεις μόνο εσύ.

