DOP SLJ, 7. r
PREBERI BESEDILO, NATO PA GA POVZEMI V OBLIKI MISELNEGA VZORCA. S pomočjo miselnega
vzorca ga nato skušaj obnoviti.
Nasvet za net
Manj prijetna stran interneta
V naši računalniški rubriki že več kot deset let opozarjamo na nevarnosti, s katerimi se lahko srečamo
na internetu. Otroci ste namreč še posebej izpostavljeni temu. Dejstvo je, da se bistveno hitreje učite
in osvojite sodobne tehnologije, zato vas odrasli pogosto sploh ne dohitevajo. Kako naj vas starši, ki
recimo ne uporabljajo MSN-storitve za klepet, opozorijo na možnost prikritega nadlegovanja, če te
storitve sploh ne poznajo? A tudi če jo poznajo, vi spretno skrijete pogovorno okno (alt+tab) in sploh
ne vedo, da uporabljate to storitev.
Kam po pomoč, če imaš težave in vprašanja?
Seveda ni vse tako črno, vendar se moraš zavedati, da uporaba interneta ni (samo) igra. Lahko se ti
zgodi, da na nekatera vprašanja in težave ne poznaš odgovorov ali pa se ob obisku določenih spletnih
strani, pri klepetu, branju forumov, e-pošte in podobno počutiš neprijetno. Takrat imaš na voljo
storitev Nasvet za net. Gre za telefon, ki je namenjen prav otrokom in mladostnikom med 10. in 18.
letom, ki pri uporabi interneta naletijo na neprimerne, neželene, nevarne in podobne škodljive
vsebine. Izkušena ekipa strokovnjakov in svetovalcev, ki deluje v okviru tega projekta, jasno sporoča:
»Prednosti interneta lahko izkoristimo le, če poznamo nevarnosti na internetu in če vemo, kaj lahko
storimo, če se pojavijo težave, kot so nedovoljena objava slik, žaljivi komentarji ali goljufije.« Če imaš
torej vprašanje ali katero od naštetih težav, lahko vsak delovni dan med 16. in 20. uro pokličeš
telefonsko številko 080 80 22. Pogovor s svetovalci je anonimen in zaupen, kar pomeni, da oseba, ki ti
bo svetovala, vsebine pogovora in tega, kdo si, ne bo nikomur razkrila.
Lahko pa se na svetovalce obrneš tudi po elektronski pošti (info@nasvetzanet.si) ali z obrazcem, ki je
objavljen na spletni strani projekta. Naslov spletne strani je www.nasvetzanet.si. Tam lahko najdeš
tudi odgovore na nekatera pogosta vprašanja, ki so jih klicatelji postavljali svetovalcem. Nekaj
primerov: Kaj storiš, če ne želiš, da bi bile tvoje slike objavljene na spletu? Kako se obnašaš v spletnih
klepetalnicah? Kaj storiš, če ti je nekdo ukradel geslo za pošiljanje pošte ali objavo vsebin? Spletna
stran pa poleg srfanja, e-pošte, socialnih mrež, nakupovanja in brezžičnih omrežij svetuje tudi v zvezi
z mobilno telefonijo, na primer glede SMS-ov in MMS-ov.
Komu je telefon namenjen?
V glavnem otrokom in mladostnikom, ki so v največji nevarnosti zaradi neprimernih in škodljivih
vsebin na internetu. S telefonsko linijo bi radi zagotovili, da bi se otroci pri uporabi interneta počutili
varno, da bi imeli koristne informacije in bi vedeli, kako ravnati, še preden bi naleteli na neprimerne,
neželene in nevarne vsebine. S telefonsko linijo je omogočeno otrokom, da spregovorijo o tem, kako
uporabljajo internet, da prepoznajo nevarnosti in se jim skušajo izogniti. Če je do težav zaradi
uporabe interneta že prišlo, pa bodo izkušeni strokovnjaki ponudili podporo pri razreševanju težav.
Čeprav je storitev namenjena predvsem otrokom, lahko na spletni strani v posebnih rubrikah najdejo
koristne informacije tudi starši in učitelji.

