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Ką būtina žinoti norint bendrauti internetu?
Būtina turėti prieigą prie interneto, žinoti pokalbio kambario internetinį adresą bei norėti bendrauti;
Privaloma turėti prisijungimo duomenis bei žinoti savo teisingą elektroninio pašto adresą;
Norint susisiekti su draugu ar pažįstamu jis privalo mane pakviesti pokalbiui;
Privalau tekstą klaviatūra rinkti labai greitai, nes kitu atveju pokalbio kambario prižiūrėtojas panaikins mano
prieigą.

Kuo skiriasi pokalbių kambariai nuo susirašinėjimo trumposiomis žinutėmis?
Pokalbių kambariuose aš galiu susikurti savo virtualų kambarį - išsirinkti baldus, nuspręsti kokia spalva dažyti
sienas ir pan. Visa tai nėra įmanoma susirašinėjimo trumposiomis žinutėmis metu.
Pokalbių kambariai ir susirašinėjimas trumposiomis žinutėmis yra tie patys dalykai ir niekuo nesiskiria.
Susirašinėjimas trumposiomis žinutėmis leidžiamas asmenims nuo 18 metų.
Skirtingai nuo pokalbių kambarių susirašinėjimas trumposiomis žinutėmis yra asmenimis reikalas. Trumpųjų žinučių
pokalbiai vyksta su draugais ar pažįstamais asmenimis, kurie yra įtraukti į asmeninių kontaktų sąrašą, tuo tarpu,
pokalbių kambariuose asmenys bendrauja su nepažįstamais asmenimis.

Ką reiškia žemiau pateikti trumpiniai:
LOL
ROFL
ASAP
CU

Ką privalo žinoti kiekvienas asmuo, bendraujantis su nepažįstamu asmeniu internete?
Aš privalau bendrauti asmeniškai su kiekvienu mane užkalbinusiu nepažįstamu asmeniu ir iš karto išpasakoti savo
paslaptis.
Neprivalau jaudintis, nes visi asmenys bendraujantys internete yra patikimi ir sąžiningi žmonės.
Tais atvejais, kai man yra pasiūloma iš pokalbio kambario prižiūrimo administratoriaus prisijungti ir pabendrauti
asmeniškai, pavyzdžiui, Skype programa, visuomet privalau būti atsargus (-i).
Turėčiau elgtis nepagarbiai ir įžeidinėti pašnekovus pokalbio metu.

Kaip sužinoti su kuo aš kalbuosi internetu?
Asmens tapatybė nustatoma iš slapyvardžio, kurį jis naudoja pokalbio metu.
Tiesiog paklausiu pašnekovo. Kodėl gi jis turėtų apsimetinėti, kas jis/ji toks?
Tai tiesiog kompiuteris, kuris renka tekstą ir apsimetinėja esantis realiu asmeniu.
Labai sunku identifikuoti asmenį, su kuriuo bendrauju internetu. Kiekvienas gali susikurti labai įvairių slapyvardžių,
o įrodyti tapatybę yra beveik neįmanoma.
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Ką būtina žinoti norint bendrauti internetu?

Teisingas atsakymas yra: Būtina turėti prieigą prie
interneto, žinoti pokalbio kambario internetinį
adresą bei norėti bendrauti. Labai dažnai norint
prisijungti prie pokalbio kambario yra reikalaujama
užsiregistruoti bei pateikti asmeninio elektroninio
pašto adresą. Kai kuriais atvejais vaikams skirti
pokalbių kambariai reikalauja elektroninio tėvų
sutikimo. Žinoma, yra pokalbių kambarių ir be
privalomos registracijos ar papildomo sutikimo.

Kuo skiriasi pokalbių kambariai nuo susirašinėjimo trumposiomis žinutėmis?

Teisingas atsakymas yra: Skirtingai nuo pokalbių
kambarių susirašinėjimas momentinėmis žinutėmis
yra asmenimis reikalas. Trumpųjų žinučių
pokalbiai vyksta su draugais ar pažįstamais
asmenimis, kurie yra įtraukti į asmeninių kontaktų
sąrašą. Pokalbių kambariuose asmenys bendrauja
su nepažįstamais asmenimis.

Ką reiškia žemiau pateikti trumpiniai:

Teisingas atsakymas yra:
Lol = Garsiai juoktis
Rofl = Trumpinys naudojamas tuomet kai labai
juokinga. Pažodžiui išvertus reiškia “ritinėjasi ant
grindų'', juokias
i
Asap = Kaip įmanoma greičiau
CU = Iki!

Ką privalo žinoti kiekvienas asmuo, bendraujantis su nepažįstamu asmeniu internete?

Teisingas atsakymas yra: Tais atvejais, kai man
yra pasiūloma iš pokalbio kambario prižiūrimo
administratoriaus prisijungti ir pabendrauti
asmeniškai, pavyzdžiui, Skype programa,
visuomet privalau būti atsargus (-i). Kartu su
interneto teikiamomis galimybėmis virtualioje
erdvėje egzistuoja ir labai daug blogų ketinimų
turinčių asmenų, kurie bando jaunuosius
internautus įvilioti į seksualinio pobūdžio veiklą.
Jie vaikus užkalbina, tampa jų pažįstamais ir po
kurio tai laiko pakviečia prisijungti prie asmeninio
pokalbio, pavyzdžiui, per Skype programą. Tuomet
gali taip atsitikti, kad pokalbio metu tokie
asmenys siunčia paveikslėlius, kurie verčia vaikus
jaustis nejaukiai, ar paprašo įsijungti kamerą bei
elgtis netinkamai. Tokiais atvejais būtina iš karto
išjungti pokalbį ir išsiaiškinti kokiais būdais
užblokuoti netinkamai besielgiantį vartotoją.
Rekomenduojama pasikalbėti apie įvykusį
nemalonų pokalbį su tais asmenimis, kuriais vaikai
labiausiai pasitiki.

Kaip sužinoti su kuo aš kalbuosi internetu?

Teisingas atsakymas yra: Labai sunku identifikuoti
asmenį, su kuriuo bendrauju internetu. Kiekvienas
gali susikurti labai įvairių slapyvardžių, o įrodyti
tapatybę yra beveik neįmanoma. Vaikai pokalbių
internete metu niekada neturėtų atskleisti kitiems
asmeninės informacijos (kaip telefono numerio ar
namų adreso). Jei planuojate susitikti su virtualiais
draugais, į susitikimą veskitės savo draugą ar
pažįstamą. Linksminkitės bendraudami internetu,
tačiau nepraraskite budrumo ir įtarumo jausmo!

