Τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση;
Εισηγήσεις για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης θα βρείτε στον οδηγό για γονείς.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Η Ζέτα ετοιμάζεται
να μιλήσει μέσω
τσατ με τη Τζένη,
όταν εμφανίζεται
ένα παράθυρο
ενημερώνοντάς την ότι
το antivirus έχει λήξει.
Θέλει πολύ να μιλήσει
με τη Τζένη.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Η Ζέτα λαμβάνει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα
από ένα άγνωστο
πρόσωπο. Το θέμα
είναι «Καταπληκτικά
παιχνίδια στο
Διαδίκτυο» και περιέχει
ένα συνημμένο αρχείο.
Ακούγεται δελεαστικό.

Τι μπορεί να συμβεί
αν επιλέξει να
αγνοήσει το μήνυμα;

Τι θα της πρότεινες
να κάνει;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Ο Aλέξης πρέπει να
γράψει μια σύντομη
σχολική έκθεση για
το μύθο της Ευρώπης.
Ψάχνει με τις λέξεις
“Ευρώπη” και “μύθος”
σε μια μηχανή
αναζήτησης. Η πρώτη
ιστοσελίδα που βρίσκει
φαίνεται να περιέχει
όλα όσα χρειάζεται:
κείμενο και εικόνες.
Θα μπορούσε να
αντιγράψει αυτά που
βρήκε λέξη προς λέξη;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7
Ο Αλέξης έλαβε ένα
κινητό τηλέφωνο ως
δώρο Χριστουγέννων
και το χρησιμοποιεί για
να επικοινωνεί με την
οικογένεια και τους
φίλους του. Μια μέρα
λαμβάνει από ένα
φίλο ένα βιντεάκι που
δείχνει ένα αγόρι να
ξυλοκοπείται. Νιώθει
πολύ άσχημα και δεν
ξέρει τι να κάνει.
Τι λες; Θα πρέπει
να στείλει και αυτός
το μήνυμα και σε
άλλους;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8
Ένας φίλος του Αλέξη
είναι πολύ λυπημένος.
Κάποιος του στέλνει
άσεμνα μηνύματα.
Ο Αλέξης πιστεύει ότι
αυτή είναι απαράδεκτη
συμπεριφορά και θέλει
να βοηθήσει τον φίλο
του.
Τι μπορεί να κάνει;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9
Στην τάξη της Ζέτας
μαθαίνουν για τη
σημασία της σωστής
μεταχείρισης των άλλων. Η
δασκάλα της αναφέρεται
στην παρενόχληση και
ζητάει από την τάξη
να σκεφτεί κανόνες
συμπεριφοράς. Η Ζέτα
θέλει να πρωτοτυπήσει
και αποφασίζει να γράψει
για το «netiquette»
ως μέσο πρόληψης
από την ηλεκτρονική
παρενόχληση.
Μπορείς να τη
βοηθήσεις με κάποιες
ιδέες;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
Η Ζέτα είναι επίσκεψη
σε μια φίλη που
εγγράφεται σε μια
υπηρεσία τσατ. Η φίλη
της συμπληρώνει το
προφίλ της με όλα τα
προσωπικά της στοιχεία.
Η Ζέτα, η οποία έχει
μάθει πώς να δημιουργεί
ένα ασφαλές προφίλ με
την Αθηνά, πιστεύει ότι
η φίλη της θα πρέπει
να το δημιουργήσει
διαφορετικά.
Τι νομίζεις ότι θα
συμβουλεύσει η Ζέτα
τη φίλη της;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10
Η Ζέτα σερφάρει στο
Διαδίκτυο και βρίσκει
μια ενδιαφέρουσα
ιστοσελίδα που
την καλεί να δώσει
απάντηση σε ένα κουίζ.
Προς το τέλος του κουίζ
ζητείται να συμπληρώσει
τα στοιχεία επικοινωνίας
της σε μια ηλεκτρονική
φόρμα.
Τι να κάνει; Να
συμπληρώσει τα
στοιχεία της χωρίς
δεύτερη σκέψη;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
Ο φίλος του Aλέξη,
ο Μιχάλης, είχε έναν
καυγά με έναν στενό
του φίλο και αμέσως
μετά οι συμμαθητές
του έλαβαν άσχημα
μηνύματα από τον
Μιχάλη. Ο Μιχάλης
είναι συντετριμμένος και
ορκίζεται ότι δεν έχει
στείλει τα μηνύματα. Ο
Αλέξης νομίζει ότι ξέρει
τι έχει συμβεί.
Μπορείς να
μαντέψεις;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11
Ο Αλέξης πήρε δώρο για
τα Χριστούγεννα ένα
κινητό τηλέφωνο. Μια
μέρα, κι ενώ σερφάρει
στο Διαδίκτυο, βρίσκει
μια σελίδα με ένα σωρό
ΔΩΡΕΑΝ ήχους κλήσης
για κινητό.
Τι λες, να κατεβάσει
έναν;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6
Η Ζέτα συνομιλεί εδώ
και μερικές εβδομάδες
με μέλη από το φαν
κλαμπ του αγαπημένου
της καλλιτέχνη. Ένας
από αυτούς τους
φίλους της πρότεινε
να συναντηθούν στον
«πραγματικό κόσμο».
Η Ζέτα δεν ξέρει τι να
κάνει.
Μπορείς να της
δώσεις κάποια καλή
συμβουλή;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12
Ο Αλέξης παίζει
ένα παιχνίδι στο
Διαδίκτυο, στο οποίο
είναι σε άμεση επαφή
με άλλους παίκτες.
Είναι πραγματικά
διασκεδαστικό. Μερικές
φορές κάνει τσατ με
τους συμπαίκτες του.
Τι συμβουλές μπορείς
να του δώσεις για την
ασφάλειά του;
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Κάρτες περιπτώσεων

