2.4. Uzoran stanovnik u
virtualnom svijetu

1. i 2. razred

Označi točan odgovor.
1. Trebam stati i dobro promisliti prije nego objavim podatke o sebi na mreži:
a.
b.
c.
d.

Nikada – razmišljanje mi oduzima previše vremena!
Ponekad, ako mislim da mogu upasti u nevolje.
Uvijek, jer podaci koje dijelim javni su na mreži.
Ponekad, privatnost je važna samo u rijetkim slučajevima.

2. Ponekad dijelim lozinke s prijateljima:
a. U redu je dijeliti lozinke s prijateljima ako se nikada ne
svađamo i ako im vjerujem.
b. Lozinke ne smijem dijeliti s nikim osim s roditeljima.
c. Dijelim lozinku samo sa svojim najboljim prijateljem.
d. Moja lozinka je moje ime, tako da je ionako svatko može pogoditi.
3. Ponekad koristim prijateljevo ime i objavljujem na mreži pretvarajući se da sam on
kako bih se našalio:
a.
b.
c.
d.

Da, šala je šala, i smijem se pretvarati da sam prijatelj radi zabave!
Ne, ali kada bih znao njegovu lozinku vjerojatno bih!
Nikada, to se naziva krađa identiteta i oboje možemo upasti u nevolje.
Da, mrežu posjećujem samo radi zabave kao i moji prijatelji.

4. Kada posjećujem mrežu u školi, trebao bih znati:
a. Pravila korištenja interneta u mojoj školi.
b. Kako surađivati s drugima tako da najbolje iskoristimo mogućnosti interneta.
c. Kako odabrati i koristiti prikladan jezik u komuniciranju kako ne bi došlo do
nesporazuma.
d. Sve gore navedeno.
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5. Kada želim nešto reći na internetu trebam:
a.
b.
c.
d.

Reći što god mi padne napamet.
Pitati učitelja ili roditelja što je u redu reći na internetu.
Koristiti lažno ime ako želim reći nešto ružno ili uvredljivo.
Raditi ono što i drugi rade – ako je u redu sa svima, u redu je
i sa mnom.

6. Vrijeme koje provodim na mreži:
a.
b.
c.
d.

Velik broj sati dnevno, može utjecati na moje zdravlje.
Može utjecati na moj san.
Može mi pomoći naučiti mnogo toga i napisati domaću zadaću.
Sve gore navedeno.

7. Dijeljenje osobnih podataka strancima ili tvrtkama na mreži:
a.
b.
c.
d.

Nije problem ako mi se čine kao dobri ljudi ili tvrtke.
Nije zabrinjavajuće ako znam da ne žive u mojoj blizini.
Nije nikada u redu, bez obzira na okolnosti.
Uvijek je u redu, nemam što skrivati.

8. Ako znam da nekoga zlostavljaju putem interneta:
a.
b.
c.
d.

Držat ću se podalje – ne želim biti sljedeći.
Ignorirat ću ako mi se ta osoba baš i ne sviđa.
Razmislit ću, što da se to događa meni ili mom najboljem prijatelju i potražiti pomoć.
Zašto je to uopće bitno? Malo nasilja nam pomaže da
očvrsnemo.

9. Biti ću pozitivan i od pomoći na internetu:
a.
b.
c.
d.

Uvijek – važno je biti dobar prema drugima online.
Da, biti pozitivan je dobra navika.
Da, iako ponekad trebam dobro promisliti što ću reći online.
Sve gore navedeno
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