
KOYIZ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Από τους μαθητές 

 του Ε2 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις που 
αφορούν το  

ΘΕΤΙΚΟ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 και τσέκαρε τις γνώσεις σου.  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 



ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:  

Τι σημαίνει Ψυχαγωγία στο Διαδίκτυο; 

 

1. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, να 
παρακολουθήσουμε τηλεοπτικές εκπομπές, να ακούσουμε μουσική, να παρακολουθήσουμε 
σύντομα φιλμάκια ή ολόκληρες ταινίες, να διαβάσουμε περιοδικά ή εφημερίδες. 

 

2. Να περνώ το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου παίζοντας το παιχνίδι μου στον υπολογιστή. 

 
 
 

 
 

 



Σωστό!  

Είσαι πολύ καλά ενημερωμένος!  

Μόνο βάλε όρια στο χρόνο σου!  

 

 

 

 
 

 

Επόμενη ερώτηση 



Λάθος!  

Πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο μας στον υπολογιστή, όχι μόνο για παιχνίδι.   

 

 

 

 
 

 

Ξαναπροσπάθησε!  



Τι πρέπει 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η  

Τι πρέπει να δημοσιεύουμε στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης; 

 

 

Α. Οτιδήποτε θέλουμε 
 

Β. Μόνο αυτά που θα μπορούσαμε να δημοσιεύουμε σε δημόσιο 

χώρο, όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση χωρίς να δημιουργείται κανένα 

πρόβλημα σε εμάς.  

 



ΣΩΣΤΟ! 

Έχεις καλή ενημέρωση! 

  

 

Επόμενη ερώτηση 



ΛΑΘΟΣ! 

Δεν θα ήταν ωραίο να δημοσιεύω  οτιδήποτε , χωρίς να το διαβάσω 

και ελέγξω το περιεχόμενό  του. 

  

 

Ξαναπροσπάθησε!  



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 
Τι δηλώνει όταν κάποιος σου γράφει με κεφαλαία γράμματα;  
 

Α. Ότι σε συμπαθεί 
 

Β. Ότι σου φωνάζει 



ΛΑΘΟΣ!  
Όταν κάποιος σου γράφει με κεφαλαία στο Διαδίκτυο δε σημαίνει ότι σε συμπαθεί. 
Απλώς σου φωνάζει!  

Ξαναπροσπάθησε!  



ΣΩΣΤΟ!   
Στο internet τα κεφαλαία ισοδυναμούν με φωνές!  

Επόμενη ερώτηση 



 
 
Ερώτηση 4η  
Τι πρέπει να προσέχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

1.Να μην αποκαλύπτουμε προσωπικά μας δεδομένα. 

2.Να μιλάμε με ανθρώπους που δεν ξέρουμε. 

   



ΣΩΣΤΟ!  

Επόμενη ερώτηση 



ΛΑΘΟΣ!  

Ξαναπροσπάθησε!  



ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:  
Από ποια ηλικία μπορεί να μπει ένα παιδί μόνο του στο διαδίκτυο; 
  
Α. 4 χρονών 
 
Β. 9 χρονών 

 



  
ΛΑΘΟΣ!  

 γιατί είναι ακόμα μικρό για να διαχειριστεί κάποιο πρόβλημα που μπορεί να 

εμφανιστεί. 

 

Ξαναπροσπάθησε!  



  
ΣΩΣΤΟ! 
Διότι είναι αρκετά ώριμο για να διαχειρίζεται σωστά το διαδίκτυο αλλά πάντα με 
την επίβλεψη των γονέων.  

Επόμενη ερώτηση 



Ερώτηση 6η  
Καθώς σερφάρεις στο διαδίκτυο συναντάς μια παράξενη ιστοσελίδα  με 
ακατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία σου 

α .  Δεν πειράζει , ας την ανακαλύψεις! 

 

β. Βγαίνεις αμέσως από την ιστοσελίδα αυτή και ενημερώνεις τους 
γονείς  σου.           



ΛΑΘΟΣ!  

 Ό,τι είναι ακατάλληλο και σε φέρνει σε άβολη θέση 

 το προσπερνάς.  

 

                 
Ξαναπροσπάθησε!  



 ΣΩΣΤΟ! 
Πάντα ενημερώνεις κάποιον ενήλικα όταν συναντάς κάτι 
ακατάλληλο στο διαδίκτυο. 

 

 

 

            
Ξαναπαίξε από την αρχή 


