Temat: Bezpiecznie w sieci.
Internet to — jak już wiesz — komputery połączone w wielką sieć. Każdy z nich można odnaleźć na podstawie adresu (na
przykład europa.eu, prezydent.pl). Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie porządku w internecie.

domena

www.otopjunior.org.pl
Nazwa usługi internetowej. WWW to
Word Wide Web (łord łajd łeb), czyli
światowa sieć komputerowa

Nazwa strony – często
opisuje jej zawartość.

Kod kraju
(pl - Polska)

Elementy określające właściciela strony i lokalizację
serwera nazywa się domenami.
Można je podzielić na:
• narodowe: .pl, .de, .fr, eu, uk.
• funkcjonalne: .com.pl, .info.pl, .net.pl, .edu.pl
.gov.pl, .org.pl, tv.pl, fm.pl
• miast: waw, krakow, bydgoszcz, lodz, wroc
• globalne: .com, .net, .org

Zadanie 1
Otwórz kolejno strony:
 miejscowości, z której pochodzisz;
 swojej szkoły.

Powiedz, jakie informacje można na nich znaleźć. Omów budowę adresu internetowego tych stron.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twoja przygoda z internetem trwa już od jakiegoś czasu, więc wiesz, jak ważny jest temat, który teraz poruszamy. Zapewne
zdarzyło Ci się podczas przeglądania stron internetowych i wyszukiwania różnych informacji otworzyć przez przypadek strony
zawierające treści niewłaściwe: niezgodne z prawem, promujące przemoc, nieodpowiednie dla Twojego wieku. Unikaj takich
stron; jeżeli coś Cię zaniepokoi, zgłoś to nauczycielowi (opiekunowi). Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc dorosłych w
takich sytuacjach. Istnieją nawet specjalne organizacje, które starają się dbać o bezpieczeństwo w sieci. Ich numery telefonów
oraz adres strony internetowej widoczne są na rysunku

Pamiętaj, ze internet często wykorzystywany jest do działań niezgodnych z prawem. Kontaktując się z kimś przez internet,
możesz być ich nieświadomym uczestnikiem. Przykładami takich sytuacji są: nielegalna wymiana plików z muzyką lub filmami,
nielegalne pobieranie oprogramowania, rozsyłanie wirusów lub tzw. łańcuszków szczęścia
Zadanie 2
Jedna z ważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z internetu została zaszyfrowana. Odszyfruj ją, a następnie zapisz
w zeszycie i odczytaj. Kod szyfru znajdziesz obok treści zadania.
Ważne!
Korzystając z internetu, bądź ostrożny,
szczególnie w kontaktach z osobami,
które chcą zbyt wiele o Tobie wiedzieć;
mogą one na przykład próbować
zdobyć Twój adres zamieszkania lub
numer telefonu, poznać Twoje
nazwisko albo dowiedzieć się, do jakiej
ilości sprzętu komputerowego masz
dostęp.

Definicja
Cyberprzestrzeń
—
przestrzeń
internetu, która obejmuje cały świat, nie
ma granic. Znaleźć tu można wszystko, co
wymyśli
człowiek:
strony WWW
poświęcone nauce, strony prywatne,
sklepy internetowe, encyklopedie.

Zadanie 3
Netykieta to internetowy savoir-vivre [czyt. sawuar-wiwr], czyli zbiór zasad obowiązujących wszystkich użytkowników sieci.
Zrób w edytorze tekstu notatkę, w której wymienisz najważniejsze z nich. Zapisz dokument w swoim katalogu, nadając plikowi
nazwę zgodną z jego treścią.

Troszkę wiedzy o NETYKIECIE
Netykieta to internetowy savoir-vivre (czyt. sawuar-wiwr), czyli zbiór zasad
obowiązujących wszystkich użytkowników sieci. Zasady te nie są uporządkowane
prawnie, ale zostały wypracowane przez społeczność internetową. Są zbiorem
zaleceń których nieprzestrzeganie jest co najmniej niemile widziane, a warto je
znać, choćby po to, aby się nie ośmieszyć. Zasady te służą wszystkim — mnie,
Tobie, nam. Najważniejsza z nich brzmi: m y ś l ! Oprócz zasad obowiązujących na
co dzień (takich jak grzeczne i poprawne wypowiadanie się) netykieta zawiera kilka
dodatkowych reguł:

3 główne zasady Netykiety
 Myśl!!!
 Nie działaj na czyjąś szkodę
 Nie nadużywaj
Zalecenia Netykiety
 zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)
 zakaz wysyłania tzw. "łańcuszków szczęścia", czyli wiadomości, w których pojawia
się prośba o przesłanie ich dalej. Nie rozsyłaj też reklam.
 nakaz zapoznania się z wykazem FAQ (najczęściej zadawane pytania) przed
zadaniem pytania
 zakaz ciągłego pisania wiadomości wielkimi literami. Pisanie WIELKIMI LITERAMI
oznacza krzyk. Nie krzycz. (CAPSoff)
 stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie. Pisz bez błędów i z
polskimi znakami. Nie używaj wulgarnych słów.
 zakaz floodowania (wysyłania identycznych wiadomości, w krótkich odstępach
czasowych)
 nakaz używania emotikon z rozwagą (są dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią)
 Pisz wiadomości zwięźle i na temat. (OT – OffTopic) - określenie tekstu, który nie jest
zgodny z tematem rozmowy.

BAN - Zablokowanie (Banicja)
użytkownika na forach,
ircach, grach za nieprzestrzeganie regulaminu.

Zalecenia Netykiety w poczcie elektronicznej






Często sprawdzaj pocztę, nawet codziennie, jeżeli piszesz dużo listów.
Wypełniaj zawsze pole Temat. Temat powinien być zgodny z treścią listu.
Podpisuj listy imieniem i nazwiskiem.
Nie wysyłaj niczego w załączniku, dopóki adresat nie wyrazi na to zgody.
Odpowiadając na list, usuwaj cytaty z wcześniejszej korespondencji. Zostaw jedynie zdanie, na które odpowiadasz.
Dzięki temu Twoja odpowiedź będzie czytelniejsza.
 Humorystyczne wypowiedzi oznaczaj uśmieszkami, na przykład ;-D. Bez nich Twój żart może być odebrany jako coś
obraźliwego.
 Kompresuj duże załączniki przed wysłaniem.

Praca domowa
 Wklej do zeszytu otrzymane na zajęciach materiały
 Odszyfruj kryteria oceny projektu, a następnie zapisz w zeszycie.
 Zaprojektuj znak graficzny ilustrujący jedną z zasad NETYKIETY. Stosuj odszyfrowane kryteria.

Celujemy
Przygotuj z koleżanką lub kolegą plakat, na którym przedstawicie jedną z zasad netykiety. Wykonajcie go na dużym arkuszu papieru.
Do zilustrowania wybranej zasady możecie wykorzystać wszelkie dostępne materiały i zastosować różne techniki plastyczne, na
przykład wyklejankę z różnych czasopism. Możecie również przygotować wystawę plakatów.

