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Ažupietis

Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas
mokinių savivaldos iniciatyva

nuo 1997 m.

Jūratė Dagytė, P18

Saugesnio interneto savaitė mūsų mokykloje
Šiemetinės Tarptautinės Saugesnio interneto dienos (vasario 5) šūkis „Kurkime geresnį internetą kartu!” (angl. ,,Together for a better internet”).

Mūsų mokykloje, kaip ir visoje Lietuvoje, vasario 4-9 d.
vyko įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos.
Informatiko mokytoja Regina Slapšinskienė organizavo
teminę akciją Saugesnio interneto savaitė.

Visose grupėse, kurios mokosi informacines
technologijas, vyko filmo ,,Internetinėje erdvėje bendrauk
saugiai” peržiūra. Mokiniai aptarė filmą. Kalbėjo apie jo
herojams kylančias problemas, susijusias su elektronine
erdve. Diskusijose išsigrynino svarbiausia mintis, kad
veiksmingiausia priemonė - kreiptis pagalbos į žmogų,
kuriuo pasitikime arba ieškoti specialios pagalbos
(mokytoja nurodė internetinius kontaktus).
Po to vyko viktorina ,,Elektroninis saugumas internete
ir ne tik...‘‘, kurioje buvo daug naudingos informacijos, kuri
svarbi kiekvienam keliaujančiam po virtualias platybes.
Viktorinos metu diskutavome, ieškojome kilusių
probleminių situacijų sprendimo būdų, aiškinomės, kokios
informacijos trūksta jaunimui, kad ateityje pavyktų išvengti
pavojų, esančių internete.

Mes dažnai naudojamės kompiuteriais, juose
saugome informaciją, dirbame, pramogaujame ir
labai daug laiko praleidžiame virtualioje erdvėje.
Didelį pavojų kelia kompiuterių virusai – tai
kompiuterių programos. Nuo įprastų programų
jos skiriasi tuo, kad yra kenkėjiškos ir sugeba
pačios plisti, dažnai įgaudamos epidemijos
mastus. Kompiuterių virusai sukelia žalingus
padarinius, pavyzdžiui, sunaikina ar sugadina
kompiuteryje esančią informaciją, taip pat gali
atlikti atakas prieš kitus kompiuterius, nulemti
kompiuterių ir tinklų perkrovas, perimti
kompiuterio valdymą. Virusų svarbiausia ypatybė
yra ta, kad jie plinta „užkrėsdami“ kitas
vykdomąsias bylas ar įvairių kitų tipų
dokumentus, tai vyksta įrašant dalį viruso kodo į
apkrečiamas bylas.
Darbuojantis su kompiuteriu svarbiausia
sąmoningumas ir nesvarbu, ar jis jūsų nuosavas,
ar draugo, nepamirškite saugoti savo duomenų ir
tapatybės, taip nepatirsite nuostolių tiek
virtualioje erdvėje, tiek realybėje.
Saugesnio interneto savaitės veiklos atkreipė
mūsų dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius,
skatino saugesnį naudojimąsi internetu bei
skaitmeninėmis technologijomis.

