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  3ο ΔΣ Μαγούλας

  Έρευνα ΣΤ’ τάξης


Γενικά στοιχεία
				αγόρι			κορίτσι
Φύλο

     9-10 ετών	    11-12 ετών
Ηλικιακή ομάδα	


*Στις παρακάτω ερωτήσεις κύκλωσε την απάντηση που ισχύει ή που θεωρείς σωστή:

1. Πόσες φορές την εβδομάδα περνάς χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο:
Α. 1 με 3 φορές την εβδομάδα
Β. σχεδόν κάθε μέρα
Γ. σίγουρα 3-4 ώρες την ημέρα

2. Τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα:
Α. Είναι το μοναδικό μας ψηφιακό αρχείο δεδομένων
Β. Είναι το προσωρινό μας ιστορικό στο υπολογιστή.
Γ. Είναι το δακτυλικό αποτύπωμα που ξεκλειδώνει το κινητό.

3. Πού το συναντάμε:
Α. Στο κινητό μας τηλέφωνο.
Β. Στους υπολογιστές.
Γ. Σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο.	

4. Τύποι ψηφιακών αποτυπωμάτων:
Α. Επώνυμο, μη καταχωρημένο από τον χρήστη, διαγράφεται εύκολα.
Β. Παθητικό, ενεργητικό, προσωπικά αναγνωρίσιμο, καταχωρημένο από τον χρήστη και δεδομένα πολυμέσων.
Γ. Δεν τους  γνωρίζω

5. Ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να αποτελεί:
Α. Το αποτύπωμα των παπουτσιών μας.
Β. Φωτογραφίες με αποτυπώματα ζώων.
Γ. Σχόλια και φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο.

6. Πώς μπορώ να προστατευτώ από το ψηφιακό αποτύπωμα:
Α. Μαθαίνω τι υπάρχει στο διαδίκτυο, διαγράφω παλιούς λογαριασμούς, διαχειρίζομαι καλύτερα τις πληροφορίες που και προστατεύω τις συσκευές μου.
Β. Διατηρώ όλους μου τους λογαριασμούς και άλλοι χρήστες με βοηθούν να μοιράζομαι τις πληροφορίες μου.
Γ. Κανένα από τα παραπάνω.
7. Διαδικτυακή Φήμη είναι:
Α. Να είσαι πολύ δημοφιλής στο youtube.
Β. Η γνώμη που σχηματίζει κάποιος για εμάς μέσα από το ψηφιακό μας αποτύπωμα.
Γ. Το να γίνεσαι διάσημος από μια φωτογραφία που ανέβασες στο διαδίκτυο.



8. Η Διαδικτυακή Φήμη:
Α. Αφορά μόνο τα αρνητικά σχόλια που έχει δημοσιεύσει κάποιος για εμάς
Β. Αφορά βίντεο και φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει εμείς στο διαδίκτυο.
Γ. Μπορεί να είναι και θετική και αρνητική, ένα σύνολο όσων έχουμε ανεβάσει ή σχολιάσει οι ίδιοι στο διαδίκτυο και όσα έχουν ανεβάσει άλλοι και συνδέονται με εμάς.

9. Μπορώ να προστατέψω την διαδικτυακή μου φήμη όταν:
Α. Σκέφτομαι καλά οτιδήποτε πριν το ανεβάσω στο διαδίκτυο, προσέχω τον τρόπο που εκφράζομαι και σχολιάζω στα κοινωνικά δίκτυα και δεν δημοσιεύω ποτέ περιεχόμενο όταν είμαι θυμωμένος/η.
Β. Προστατεύω τους κωδικούς μου, ελέγχω το περιεχόμενο που ανεβάζουν άλλοι για εμένα και διαγράφω μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν χρησιμοποιώ πλέον.
Γ. Όλα τα παραπάνω.

10. Όταν παίζω παιχνίδια στο διαδίκτυο:
Α. Μπορώ να μοιράζομαι προσωπικά μου στοιχεία, είναι ένα ασφαλές περιβάλλον.
Β. Απαγορεύεται να μοιράζομαι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μου με άλλους.
Γ. Μπορώ να μοιραστώ προσωπικές πληροφορίες όπως τη διεύθυνση και το τηλέφωνό μου, όμως μόνο με συνομήλικους που παίζουμε συχνά και τους ξέρω. 

11. Όταν κάποιος μας ζητά τους κωδικούς μας μέσω διαδικτύου:
Α. Δεν δίνω ποτέ οποιονδήποτε κωδικό σε κανέναν, είτε είναι συγγενής, γνωστός ή άγνωστος. Μόνο στους γονείς μου.
Β. Μπορώ να δώσω κάποιους κωδικούς, εφόσον δεν αφορούν χρηματικές συναλλαγές.
Γ. Δεν βάζω κωδικούς στους λογαριασμούς μου, είναι ανοιχτοί.

12. Εάν κάποιος στο διαδίκτυο μου ζητήσει να του στείλω φωτογραφία ή τη διεύθυνσή και το τηλέφωνό μου:
Α. Αποθηκεύω τη συνομιλία και ενημερώνω αμέσως τους γονείς μου.
Β. Τον αγνοώ και διαγράφω τις συνομιλίες μας.
Γ. Εάν τον συμπαθώ και μιλάμε ίσως στείλω κάποια φωτογραφία μου.

13. Διαδικτυακός εκφοβισμός είναι :
Α. Να με χτυπάει και να με βρίζει κάποιος.
Β. Να δέχομαι εκφοβισμό μέσω διαδικτύου.
Γ. Να σταματήσει κάποιος να μου μιλάει μέσω των κοινωνικών δικτύων.

14. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός περιλαμβάνει:
Α. Να δέχομαι άσεμνο ή υβριστικό περιεχόμενο ηλεκτρονικά, είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε διαδικτυακά παιχνίδια.
Β. Να ανεβάζει κάποιος πληροφορίες που με αφορούν ή φωτογραφίες και βίντεό μου χωρίς την συγκατάθεσή μου.
Γ. Όλα τα παραπάνω.

15. Εάν πέσω θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού πρέπει:
Α. Να ενημερώσω αμέσως κάποιον ενήλικα που εμπιστεύομαι.
Β. Να απαντάω και εγώ στον θύτη για να δει ότι δεν φοβάμαι και να του κάνω και εγώ τα ίδια.
Γ. Να κανονίσουμε από κοντά να βρεθούμε για να λύσουμε τις διαφορές μας.

16. Έχεις πέσει ποτέ θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού;
Α. Ναι
Β. Όχι
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