
 

1. Τι είναι διαδικτυακός εκφοβισμός ή Cyperbullying;   ( περισσότερες από 1 σωστές απαντήσεις) 

 Δημιουργία ψεύτικου διαδικτυακού προφίλ σε κάποια σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης-ομάδας ή σελίδας, με στόχο την γελοιοποίηση κάποιου παιδιού  

 Εξάπλωση φήμης μέσω διαδικτύου με σκοπό την ηθική εξόντωση του θύματος  

 Δημιουργία κάποιου είδους «ψηφοφορίας» σε έναν ιστοχώρο με σκοπό τον 

εξευτελισμό κάποιου παιδιού 

 Δημιουργία ομάδας σε κοινωνικά δίκτυα, όπως fb, για κοινά ενδιαφέροντα 

2. Δεν είναι συνέπεια του διαδικτυακού εκφοβισμού 

 Πτώση επίδοσης/βαθμών 

 Υψηλή αυτοεκτίμηση    

 Κατάθλιψη 

 Αυτοκτονία 

3. Ως μέσω για το cyberbulling μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα διαδικτυακά 

παιχνίδια (internet gaming)  

 Σωστό      

 Λάθος 

4. Για οποιοδήποτε θέμα παραβατικής συμπεριφοράς μέσω Διαδικτύου μπορούμε να 

επικοινωνούμε μέσω της εφαρμογής _________ για φορητές συσκευές 

 Cyberghost 

 Cyberkid 

 Cyberflix 

5. Στο διαδίκτυο μπορώ να πω οτιδήποτε θέλω, αφού κανείς δεν γνωρίζει ποιος είμαι 

πραγματικά  

 Σωστό 

 Λάθος 

6. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι σωστός τρόπος αντιμετώπισης  

 Αγνοώ ή μπλοκάρω τον θύτη 

 Κρατώ το μήνυμα ως αποδεικτικό στοιχείο 

 Ενημερώνω τον δάσκαλό μου ή/και τον γονέα μου 

 Λύνω το πρόβλημα μόνος μου καυγαδίζοντας 

7. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός δεν είναι τόσο βλαβερός/επικίνδυνος όσο ο εκφοβισμός 

δια ζώσης γιατί ξεχνιέται/διαγράφεται ευκολότερα 

 Σωστό      

 Λάθος 

8. Ένας φίλος σας έχει κάποιες πολύ αστείες φωτογραφίες/βίντεο  με μια παρέα σας και 

θέλει να τις αναρτήσει στο fb. Η σωστή κίνηση είναι: 

 Τις αναρτά/δημοσιοποιεί, αφού είναι αστείες ! 

 Ζητά την έγκριση πρώτα όλων όσων εικονίζονται στη φωτογραφία/βίντεο 

 Αφού είναι παρέα, κρίνει μόνος του αν του αρέσουν και τις αναρτά όπου θέλει 

9. Ενημερώνουν γονέα ή έμπιστο ενήλικα για την κακοποίηση που υφίστανται 8 στα 10 

θύματα 

 Σωστό 

 Λάθος  

10. Δεν κάνω χρήση διαδικτύου για να μην κινδυνεύω από cyberbullying   

 Σωστό 

 Λάθος 

Υπεύθυνη εκπ/κός: Σταυρούλα Τρέντσιου 


