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Slovenski izvod

ACCESS
projekt
se je začel
v
Budimpešti!

Začetek vznemirljivega izobraževalnega
projekta IT za odrasle
Nevladne organizacije iz Madžarske, Slovenije, Švedske in Združenega kraljestva sodelujejo pri izdelavi
prvega angleškega tečaja, namenjenega ljudem s posebnimi potrebami, da bi jim pomagali varno
uporabljati internet in izboljšali njihove možnosti zaposlovanja, medtem ko bi se s prijatelji povezovali
prek interneta. Računalniki in angleščina - preprosto in varno - vse v enem! Kako fantastično je to? Prav to
je projekt ACCESS.

Varna uporaba interneta
Zelo pomembno je, da razumete, da internet ni vedno varen
in prijazen kraj! Obstajajo ljudje, ki vam bodo poskušali
prevzeti podatke, da bi jih uporabili proti vam. Morda bodo
poskušali ukrasti vaš denar ali se celo pretvarjati, da ste vi!
Nekateri ljudje na internetu se lahko zdijo prijatelji, lahko pa
tudi objavljajo grozne stvari o tebi in vas izkoriščajo. Zato vam
dajemo nekaj dobrih nasvetov, kako varno uporabljati
internet in zaščititi sebe in svoje osebne podatke.

Pa začnimo!
Vodeni jezikovni
tečaji angleščine

Kako vključim
računalnik?
Po navadi tudi na enostavna
vprašanja ne najdemo
ustreznih odgovorov – ne
skrbite. Pripravili smo program
Osnove računalništva in
informacijske tehnologije.

Kako napolnim
telefon/tablico?
Kako dostopam
na internet?
Kako prenesem
program/
aplikacijo?
Kako pošljem
elektronsko
pošto?
…in še veliko
podobnih
vprašanj!

Pripravilli bomo nekaj
enostavnih pogovorov v
angleškem jeziku, ki bodo
osebam z motnjami v
duševnem razvoju
pomagali, da se bodo lažje
vključevale in
sporazumevale na
internetu.
Pisanje – pošiljanje
sporočil oz. elektronske
pošte v različnih
programih / aplikacijah
(Facebook , Viber,
WhatsApp, Skype, Twiter)
Tisti, ki ne želijo pisati, pa
lahko uporabljajo ali
smeške ali avdio/video
možnosti. (Facebook,
Snapchat, Skype, Google
Allo).
Projekt ACCESS jih bo
naučil osnov
sporazumevanja v
angleškem jeziku.

Varna uporaba interneta
Naučili se bomo:
• Kakšna so varna
spletna internetna
gesla / varnega
shranjevanja gesel.
• Kako ohraniti svojo
zasebnost na internetu.
Na internetu ne
objavljamo osebnih
podatkov.
• Vse, kar je na internetu,
lahko vidijo drugi.
• Ni vse res, kar piše na
internetu.
• Blokiranje internetnih
strani ali oseb v
družbenem omrežju.
• Splošna navodila, kako
ostati varen na internetu.
• Osnove lepega vedenja
na internetu.
Slovarček besed / pojmov
povezanih z varnostjo na
internetu:
o
internetne prevare,
o
spletno ribarjenje,
o
kraja identitete,
o
virusi, trojanski konji,
o
seksting.
etc.

Naš »Tečaj osnovne angleščine«
Tu je nekaj tem, ki jih boste lahko spoznali na tečaju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kako se predstavim drugim kot na primer ime, kraj in država iz
katere prihajam, starost, osnove pozdravljanja in poslavljanja.
Kako povedati osnovne časovne pojme kot na primer. števila,
ura, mesec, leto, dan v tednu in podobno.
Kaj rad delam kot na primer s katerimi hobiji se ukvarjam, kateri
športi me pritegnejo, kaj delam v prostem času.
Kako podati več o sebi - podrobne osebne informacije kot na
primer. o družini, prijateljih, partnerju (če ga imam), kaj imam
rad in česa ne maram.
Kako poteka moj dan ; kaj delam vsak dan, kam hodim v službo,
ali se vključujem v prostovoljstvo, katere aktivnosti imam v
dnevnem centru in podobno.
S katerimi hobiji bi se želel ukvarjati v prihodnosti; npr. kaj bi si
želel delati ali postati.
V katerih stvareh sem dober in kje občasno rabim pomoč.
Kje vse sem že delal (pretekle službe in prostovoljne aktivnosti).
- Kaj naredim, ko imam težave.

Projekt je financiran s podporo
Evropske komisije. Publikacija
odraža pogled avtorjev in
Evropska komisija ni odgovorna
za podatke, ki jih vključuje.

Pomemben del projekta je opis, koliko podatkov o sebi razkrijem, ko sem na internetu in
kako izberem, kaj bom delil z drugimi (in česa ne bom delil).

Bi si želel zvedeti več o projektu - Preprosto / stopite v
kontakt z enim od naših partnerjev spodaj;
Hand in hand fundacija je vodilni partner in zbira sredstva. Nahaja se v
Budimpešti na Madžarskem. HiHF je specializiran za vzgojo in socialno
varstvo in izvedbo projekta. HiHF bo ustvaril uporabnikom prijazno
verzijo učnega materiala v okviru projekta ACCESS. Za več informacij
obiščite njihovo spletno stran na www.keyenfogva.hu.
CUDV Draga je Center za usposabljanje delo in varstvo oseb z motnjami
v duševnem razvoju. DUDV Draga bo pripravila material o varni uporabi
interneta v lahko berljivem jeziku in preizkusila uporabnost materialov ,
ki bodo nastali v okviru projekta ACESS, na pilotskem tečaju v Slovenji.
Za več informacij obišči spletno stran na www.center-db.si.
FUB Stockholm je na Švedskam. NGO podpira osebe z motnjami v
duševnem razvoju in njihove družine. FUB bo ustvaril module, ki bodo
pokrivali osnove informacijske tehnologije in uporabnost materialov, ki
bodo nastali v okviru projekta ACESS in jih bodo preizkusil na
Švedskem. Za več informacij obišči spletno stran www.stockholm.se.
Projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Publikacija odraža
pogled avtorjev in Evropska komisija ni odgovorna za podatke, ki jih
vključuje. Za več informacij obišči spletno stran www.sctltd.eu

