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SENIORS GO DIGITAL
Επικοινωνία και Συνεργασία
Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης
1. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι σωστός:
a) patrick.james@gmail.com
b) Andrea19&gmail.com
c) 85-peter-85@gmail.com

2. Ποια είναι η σημασία του πλήκτρου Ετικέτες στο Gmail;
a) Αυτό το πλήκτρο, σας επιτρέπει να οργανώνετε όλα τα μηνύματά σας σε κατηγορίες.
b) Αυτό το πλήκτρο, σας επιτρέπει να διαγράφετε μηνύματα.
c) Αυτό το πλήκτρο, σας επιτρέπει να αναφέρετε ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητο στην Google.

3. Drag and drops
Για να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να πατήσετε στο πλήκτρο ________, στον αριστερό
πίνακα μενού. Ένα παράθυρο μηνύματος θα εμφανιστεί, στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας. Τώρα,
θα πρέπει να προσθέσετε τον/την ________ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο "Προς". Όταν
τελειώσετε με τη σύνταξη του ηλεκτρονικού μηνύματος, πατήστε στο πλήκτρο ________.
Σύνταξη / Διεύθυνση / Αποστολή

4. Αντιστοιχίστε τον όρο με το σωστό ορισμό:
Εισερχόμενα Εδώ μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε όλα τα ληφθέντα μηνύματα.
Απεσταλμένα Εδώ αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει σε άλλους.
Κάδος απορριμάτων Εδώ συγκεντρώνονται όλα τα διαγραμμένα μηνύματα.
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5. Drag and drops
Το ________, είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έχουμε πρόσβαση
μέσω κάποιου φορητού ή σταθερού υπολογιστή ή ενός έξυπνου κινητού, που είναι συνδεδεμένα στο
Διαδίκτυο. Είναι ένας/μία δημοφιλής δωρεάν ________ που επιτρέπει στους εγγεγραμμένους
χρήστες να δημιουργήσουν τη/το δική/ό τους προσωπικό ________, να ανεβάσουν φωτογραφίες και
βίντεο, να στείλουν ________ και να διατηρήσουν επαφή με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.
Facebook / Ιστοσελίδα / Προφίλ / Μηνύματα
6. Ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με λειτουργίες όπως οι Ενημερώσεις, το Χρονολόγιο ή
οι Δημοσιεύσεις;
a) Skype
b) Facebook
c) Viber
7. Drop down menu
a) Μπορείτε να δημιουργείτε Ομάδες, Σελίδες ή Εκδηλώσεις σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
b) Αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται κυρίως για πραγματοποίηση κλήσεων φωνής
ή βίντεο.
c) Πρέπει να έχετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης.
Facebook / Skype / Viber
8. Ποιος από τους παρακάτω όρους δε θεωρείται ως ακατάλληλη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο;
a) Grooming
b) Sexting
c) Chatting
9. Ποια προσωπική πληροφορία δεν πρέπει να δημοσιέυεται στο Διαδίκτυο;
a) Η φωτογραφία σας.
b) Ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας.
c) Το όνομά σας.
10. Πώς μπορείτε να αποφύγετε κάποιον, ο οποίος σας στέλνει μηνύματα ακατάλληλου
περιεχομένου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
a) Γράφοντάς του ένα απειλητικό μήνυμα.
b) Διαγράφοντάς τον από τη λίστα των φίλων σας.
c) Μπλοκάροντάς τον.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Submission Number: 2017-1-SE01-KA204-034538

