Παιχνίδια για την
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
2020

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ
Περιέγραψε με λίγα λόγια πως φαντάζεσαι το ιδανικό διαδίκτυο! Τι περιεχόμενο θα ήθελες να έχει;
Ποια συμπεριφορά θα ήθελες να έχουν οι άλλοι χρήστες;

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
Είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις; Αντιστοιχείστε ή γράψτε τις προτάσεις στο κουτί που τους
ταιριάζει.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΣΦΑΛΕΣ

Μπορώ να μοιραστώ
την αγάπη μου για το
ποδόσφαιρο.

Μπορώ να μιλήσω με
ανθρώπους που δε
γνωρίζω.

Μπορώ να βοηθήσω
την οικογένειά μου
και τους φίλους μου
να μάθουν πως να
χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο.

Μπορώ να
ενημερώσω τον
κόσμο για
τη διεύθυνση
του σπιτιού μου.

Μπορώ να πω
σε όλους το
ονοματεπώνυμό μου.

Μπορώ να
χρησιμοποιήσω ένα
ψευδώνυμο αντί
το πραγματικό μου
όνομα.

Μπορώ να ψάξω
πληροφορίες για την
εργασία μου.

Μπορώ να μιλήσω
σε εναν ενήλικα που
εμπιστεύομαι αν κάτι
με ενοχλήσει στο
διαδίκτυο.

Μπορώ να πω
ψέματα για την ηλικία
μου.

Μπορώ να επιτρέψω
στους φίλους μου να
χρησιμοποιήσουν το όνομα
χρήστη και τον κωδικό μου για
να συνδεθούν.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Οριζόντια

Κάθετα

2. Κείμενο ή εικόνα που εφόσον επιλεγεί
με κλικ, παραπέμπει σε άλλες σελίδες ή σε
άλλα sites.

1. Το σύνολο των ιστοσελίδων του
διαδικτύου που ο χρήστης επισκέπτεται
“σερφάροντας”.

4. Ο χρήστης που εισβάλλει παράνομα σε
μια ιστοσελίδα αλλά σπανίως βλάπτει το
περιεχόμενό της.

3. Έτσι ορίζεται η τοποθεσία στο Διαδίκτυο,
η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες
σελίδες με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

5. Ο τεχνικός που έχει ως αποκλειστική
αρμοδιότητα τη γενική παρακολούθηση,
ρύθμιση και συντήρηση ενός υπολογιστικού
συστήματος.

6. Τύπος προγράμματο, που συνήθως
κατασκευάζεται από επιτήδειους χρήστες
για να προκαλέσει ζημιά σε δίκτυα και
συσκευές.

7. Παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων
δικτύων υπολογιστών
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Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού
τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

