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Dostępu do internetu i urządzenia umożliwiającego
korzystanie z sieci, adresu internetowego czatu, dobrego
nastroju do rozmów;

Tworząc konto i logując się używam prawdziwego adresu e-
mail;

By wziąć udział w czacie, muszę otrzymać zaproszenie od
przyjaciół

Powinienem umieć sprawnie pisać, w przeciwnym razie
administrator natychmiast wyrzuci mnie z chatu.

Na czacie, mogę zorganizować moje wirtualne życie, wybrać
meble i określić kolor ścian. Wszystko to nie jest to możliwe
w komunikatorach.

Komunikatory i czaty są identyczne.

Mensajería Instantánea está solamente autorizada para
mayores de 18 años porqué puedes comunicarte de manera
totalmente privada.

Zazwyczaj rozmowa na komunikatorach jest prywatna a nie
publiczna, jak na czacie. Osoby prowadzące rozmowę
zazwyczaj znały się wcześniej i wymieniły ze sobą
informacje kontaktowe. Czaty są usługą online, za pomocą
których ich użytkownicy rozmawiają częściej z nieznanymi
osobami.

LOL?

Rofl?

Asap?

CU?

Zawsze powinienem rozmawiać osobiście z każdym i
natychmiast dzielić się z nim swoimi tajemnicami;

Nie muszę zwracać na nic uwagi, bo w internecie można
spotkać tylko zaufane osoby;

Jeśli ktoś zachęca mnie do przejścia na prywatny czat (na
przykład na Skype) konieczne jest zachowanie szczególnej
ostrożności;

Powinienem zawsze krytykować i obrażać innych
uczestników czatów.

Można to sprawdzić na czacie, w okienku w którym
widoczne są nicki.

Po prostu pytam się osoby z którą rozmawiam. Dlaczego
ktoś miałby udawać kogoś kim nie jest?

Nie rozmawiam z prawdziwą osoba. Zawsze otrzymuję
automatyczną odpowiedź od komputera, który tylko generuje
odpowiedzi.

Nigdy nie wiadomo z kim rozmawiam. Każdy może stworzyć
fikcyjną postać (na przykład 10-cio letnią dziewczynkę, która

Czego potrzebuję by czatować?

Jaka jest różnica między czatami i komunikatorami?

Co to znaczy:

O co należy zadbać kiedy czatujesz sam na sam z osobami, których nie znasz osobiście?

Skąd wiem z kim czatuję?

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.socialweb-socialwork.eu/


ma w domu dużo zabawek i żywego kucyka). Nikt nie może
udowodnić, że ta osoba mówi prawdę lub kłamie.

contact us

http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/contact.cfm/secid.7/secid2.29
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Dostępu do internetu i urządzenia umożliwiającego
korzystanie z sieci, adresu internetowego czatu, dobrego
nastroju do rozmów;

Tworząc konto i logując się używam prawdziwego adresu e-
mail;

By wziąć udział w czacie, muszę otrzymać zaproszenie od
przyjaciół

Powinienem umieć sprawnie pisać, w przeciwnym razie
administrator natychmiast wyrzuci mnie z chatu.

Na czacie, mogę zorganizować moje wirtualne życie, wybrać
meble i określić kolor ścian. Wszystko to nie jest to możliwe
w komunikatorach.

Komunikatory i czaty są identyczne.

Mensajería Instantánea está solamente autorizada para
mayores de 18 años porqué puedes comunicarte de manera
totalmente privada.

Zazwyczaj rozmowa na komunikatorach jest prywatna a nie
publiczna, jak na czacie. Osoby prowadzące rozmowę
zazwyczaj znały się wcześniej i wymieniły ze sobą
informacje kontaktowe. Czaty są usługą online, za pomocą
których ich użytkownicy rozmawiają częściej z nieznanymi
osobami.

LOL?

Rofl?

Czego potrzebuję by czatować?

Jaka jest różnica między czatami i komunikatorami?

Co to znaczy:

Prawidłowa odpowiedź to: Wystarczy tylko dostęp
do Internetu, urządzenie umożliwiające
podłączenie się do sieci, adres internetowy czatu
oraz nastrój do rozmowy. W większości czatów by
prowadzić rozmowę musi zostać utworzone konto,
które jest weryfikowane poprzez wiadomość e-
mail. Niektóre czaty dla dzieci i młodzieży,
wymagają przesłania pocztą formularza z pisemną
zgodą rodziców. Istnieją również czaty bez
konieczności rejestracji.

Prawidłowa odpowiedź to: Zazwyczaj rozmowa na
komunikatorach jest prywatna, a nie publiczna, jak
na czacie. Osoby prowadzące rozmowę zazwyczaj
znały się i wcześniej wymieniły ze sobą informacje
kontaktowe. Czaty są usługą online, w których
internauci częściej rozmawiają z nieznanymi
osobami.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.socialweb-socialwork.eu/


Asap?

CU?

Zawsze powinienem rozmawiać osobiście z każdym i
natychmiast dzielić się z nim swoimi tajemnicami;

Nie muszę zwracać na nic uwagi, bo w internecie można
spotkać tylko zaufane osoby;

Jeśli ktoś zachęca mnie do przejścia na prywatny czat (na
przykład na Skype) konieczne jest zachowanie szczególnej
ostrożności;

Powinienem zawsze krytykować i obrażać innych
uczestników czatów.

Można to sprawdzić na czacie, w okienku w którym
widoczne są nicki.

Po prostu pytam się osoby z którą rozmawiam. Dlaczego
ktoś miałby udawać kogoś kim nie jest?

Nie rozmawiam z prawdziwą osoba. Zawsze otrzymuję
automatyczną odpowiedź od komputera, który tylko generuje
odpowiedzi.

Nigdy nie wiadomo z kim rozmawiam. Każdy może stworzyć
fikcyjną postać (na przykład 10-cio letnią dziewczynkę, która
ma w domu dużo zabawek i żywego kucyka). Nikt nie może
udowodnić, że ta osoba mówi prawdę lub kłamie.

O co należy zadbać kiedy czatujesz sam na sam z osobami, których nie znasz osobiście?

Skąd wiem z kim czatuję?

Prawidłowa odpowiedź:
Lol (ang. Laughing out Loud) - Śmiać się na
głos;
Rofl (ang. Rolling on (the) floor laughing) -
Tarzać się po podłodze ze śmiechu
Asap (ang. As soon as possible) - Tak szybko jak
tylko możliwe
CU (ang. See you!) - Do zobaczenia!

Prawidłowa odpowiedź to: Jeśli ktoś zachęca cię
do przejścia na prywatny czat (na przykład na
Skype) konieczne jest zachowanie szczególnej
uwagi. Wiele osób które czatują, ma intencje o
charakterze seksualnym; po krótkiej rozmowie
zapraszają dzieci do przełączenia się na prywatny
czat (na przykład na Skype). Podczas rozmowy
może się zdarzyć, że zobaczysz niekomfortowe dla
Ciebie zdjęcia twojego rozmówcy. Możesz być
również namawiany by włączyć kamerę
internetową i robić rzeczy, na które nie masz
ochoty. W takiej sytuacji natychmiast zakończ
rozmowę. Spójrz na ustawienia programu, z
którego korzystasz i sprawdź jak blokować
niepożądanych użytkowników. O przykrych
doświadczeniach na czacie dobrze jest
porozmawiać z zaufaną osobą.



contact us

Dziękujemy!

Prawidłowa odpowiedź to: Nigdy nie wiadomo z
kim rozmawiasz. Każdy może stworzyć fikcyjną
postać (na przykład 10-cio letnią dziewczynkę,
która ma dużo zabawek i żywego kucyka w
domu). Nikt nie może udowodnić, że ta osoba
mówi prawdę lub kłamie. By chronić się przed
oszustami, nigdy nie podawaj prywatnych
informacji (takich jak numer telefonu czy adres )
osobom, które znasz wyłącznie z czatów. Jeżeli
ktoś chce się z Tobą spotkać, nigdy nie idź na
spotkanie sam, nawet jeżeli myślisz, że ta osoba
jest w Twoim wieku. Baw się dobrze na czacie, ale
zachowaj ostrożność.

http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/contact.cfm/secid.7/secid2.29
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