Print deze kaartjes op groene blaren, knip ze daarna uit en vouw op de middenlijn.
Wat is SPAM?

Vraag

(Ongewenste post, meestal om reclame te
maken)

Wat is een SMS?

Vraag

(Short Message Service, een tekstbericht dat
via GSM verstuurd kan worden)

Wat is een nickname?

Vraag

(Een schuilnaam dat veel wordt gebruikt
tijdens chatten)

Wat is een virus?

Vraag

Vraag

(Schadelijke software voor je computer)

Bestaat er een programma waarmee ouders
alles kunnen zien wat hun kinderen op de
computer doen?
(Ja, dat bestaat, dit is namelijk monitoring)

Vraag

Wanneer je iets koopt via internet en je bent
minderjarig, zijn dan je ouders voor je
verantwoordelijk? M.a.w. moeten je ouders dan
opdraaien voor de rekening als jij dit niet kan
betalen?
(Ja, je ouders draaien op voor de kosten zolang je
minderjarig bent)

Is het mogelijk om de geschiedenis van een
computer op te roepen?

Vraag

(Ja, dat is mogelijk. In de werkbalk staat een
knop met geschiedenis, als je hierop klikt
verschijnt de geschiedenis op het scherm)
Cyberpesten kan dat ook met een gsm?

Vraag

(Ja, iemand die gepest wordt via de gsm,
noemt men ook cyberpesten)

Wat is hacken?

Vraag

(inbraak op een computer met de bedoeling
om gegevens te weten te komen van de ander)
Wat is MSN?

Vraag

(MSN is een instant messaging programma, dit
wil zeggen dat men onmiddellijk met iemand kan
communiceren. Het is zoals praten met elkaar, je
krijgt meteen een antwoord, dit in tegenstelling
met een mail)

Hoe vaak komt cyberpesten voor?

Vraag

(61,9% van de jongeren heeft te maken met
cyberpesten)
Soms spreekt men over een worm op internet,
wat is dit?

Vraag

(Een worm is een virus dat zich verspreid via
internet)

Als je een brief typt op de computer en
verstuurt hem daarna met de post, is dit dan
ook cyberpesten?

Vraag
(Neen, dit is een vorm van klassiek pesten
omdat het niet digitaal gebeurt)
Je kan een virus op je pc binnenkrijgen via
MSN?

Vraag

(Ja, door op een link te klikken waarachter
een virus zit of een .exe bestand te openen)
Kan je een virus op je computer krijgen via email?

Vraag

(Ja, in de bijlage kan een besmet bestand
zitten)
Wat is een pop-up?

Vraag

(Een extra scherm dat op het internet opeens
verschijnt waarin vaak reclame staat. Soms
kan het ook een link naar een website met een
virus zijn)
Kan je op een profielpagina je profiel
instellen dat niet iedereen het kan lezen?

Vraag

(Je kan ervoor kiezen dat je een privé-profiel
hebt, dat zorgt ervoor dat je kan kiezen welke
mensen je profiel zien
Kan je op MSN een log van je gesprekken
bewaren?

Vraag

(Ja, je kan dit instellen bij Extra, Opties en
dan in het tabblad berichten, daar kan je de
functie selecteren)

Wat is een ‘Blog’?

Vraag

(Het is een virtueel dagboek dat je op het
internet op een website kan vinden)
Wat is ‘flaming’?

Vraag

(Dit is het opzettelijk berichten op een forum
plaatsen die kwetsend, aanvallend of
beledigend zijn)
Wat is ‘cyberrape’?

Vraag

(Dit is het stellen van seksuele daden op het
internet)

Wat betekent de term ‘Identity Fluidity’?

Vraag

(Dit betekent dat je op het internet de
identiteit van iemand anders overneemt)
Cyberpesten kan leiden tot depressie, waar of
niet waar?

Vraag

(Waar, net zoals bij klassiek pesten kan dit
leiden tot een negatief zelfbeeld wat kan
leiden tot een depressie)
Van cyberpesten kan je dood gaan, waar of
niet waar?

Vraag

(Waar: onrechtstreeks wel, het kan ertoe
bijdragen dat iemand zelfmoord pleegt)

