DELAVNICE IN PREDAVANJA O VARNI RABI INTERNETA V MAJU 2017
Družabna omrežja in zaščita zasebnosti na spletu (90 min) za 6. razred, bo
izvedena v četrtek, 4. 5. 2017, od 3. do 6. šolske ure.

Na tej 90 minutni delavnici predstavimo najpomembnejše nasvete glede varovanja
zasebnosti, ki bi jih mladi morali upoštevati, ko so na spletu, kot so npr. uporaba varnih
gesel, vzdevkov, nastavitev zasebnosti, seksting, upravljanje s svojim spletnim ugledom
itd.
Hkrati učence opozarjamo tudi na vidik spoštovanja zasebnostih drugih pri njihovih
aktivnostih na spletu in mobilnem telefonu. O omenjenih temah učencem na delavnici
predvajamo tudi videoposnetke, saj je učencem po naših izkušnjah takšno učenje všeč in je
tudi dobra iztočnica za debato v razredu.
Del delavnice je namenjen tudi praktičnim dejavnostim, kot so aktivnost “Premisli, preden
objaviš na spletu” (učenci premišljujejo in debatirajo, s kom na spletu je primerno deliti
konkretne podatke in informacije - z vsemi na spletu, samo s prijatelji ali z nikomer),
pregledovanje nastavitev zasebnosti na Facebooku ter skupinsko ustvarjanje varnih gesel in
vzdevkov.

Zasvojenost z novimi tehnologijami za 8. razred (90 minut), bo izvedena v
ponedeljek, 8. 5. 2017, od 1. do 4. šolske ure.

Ta 90 minutna delavnica je namenjena obravnavi problematike pretirane uporabe spleta,
zasvojenosti ter zasvojenosti z mobilnimi telefoni in računalniškimi ali spletnimi igrami.
Na delavnici se bodo učenci naučili prepoznati znake zasvojenosti (vsak zase bo lahko svojo
stopnjo navezanosti na splet, mobilni telefon in/ali računalniške igre preveril s testi
zasvojenosti), prav tako bodo izvedeli, kako preprečiti zasvojenost in kako ravnati, ko se le-ta
pojavi. O omenjenih temah učencem na delavnici predvajamo tudi videoposnetke.
Del delavnice je namenjen tudi praktičnim dejavnostim, kot so testi odvisnosti in skupinske
aktivnosti “To se pa meni ne more zgoditi!”, ki temeljijo na resničnih zgodbah mladih oseb, ki
se znajdejo v težavah zaradi prekomerne uporabe spleta. V tej aktivnosti učenci poskušajo
navesti preventivne ukrepe in rešitve za konkretno težavo, na koncu pa še odigrajo zaključek
zgodbe.

Ne bodi ovčka na internetu (za 3. razred, 45 min), bo izvedena v sredo, 10. maja
2017, 1. šolsko uro na matični šoli in 3. šolsko uro na PŠ Ihan.

Delavnica temelji na risankah iz serije Ovce.sk, ki smo jih v okviru projekta na Fakulteti za
družbene vede sinhronizirali v slovenščino s Trkajem v glavni vlogi.
Otrokom se predvaja ena ali več risank iz serije Ovce.sk: Blebetač - na temo izdajanja
podatkov o premoženju, ipd. na spletu, 99 - na temo verižnih pisem za srečo, Bele ovce - na
temo diskriminacije in rasizma na internetu, Maščevanje - na temo spletnega ustrahovanja in
zalezovanja, Osel, Ne pleši z volkom - na temo zlorabe fotografij in videov, Brez kožuščka - na
temo objavljanja fotografij in videov z razgaljenimi deli telesa, Lepotna krona - na temo
anoreksije, receptov za lepoto, ki jih najdemo na spletu, Skrivni prijatelj - na temo
navezovanja stikov s strani odrasle osebe z namenom spolne zlorabe (grooming).
Pred in po predvajanju se z učenci izvede voden pogovor o tveganjih na spletu in mobilnih
telefonih, ki jih risanke obravnavajo. Na koncu pa še praktična aktivnost.

