
 

Spoštovani starši, vabljeni na predavanje in pogovor na temo 

 

 INTERNET – ULICA V OTROŠKI SOBI 
 

V torek, 17. 10. 2017, ob 18. 30 uri  Vas vabimo v avlo OŠ Domžale na predavanje z naslovom 

INTERNET - ULICA V OTROŠKI SOBI v izvedbi strokovnjakov projekta SAFE. 

O SAFE.SI: 

DOLGOLETNE IZKUŠNJE, PREIZKUŠENA KVALITETA IN EVROPSKO ZALEDJE 

SAFE.SI, ki deluje na Fakulteti za družbene vede v partnerstvu z Zavodom Arnes, Zavodom 

MISSS in Zvezo prijateljev mladine Slovenije, izvaja izobraževanja za učence, dijake, starše in 

učitelje že od leta 2006. Vsi partnerji v projektu in izvajalci imamo bogate izkušnje s področja 

varne rabe novih tehnologij in izvajanja preventivnih programov v šolah. Prav tako so  

izobraževanja pripravljena v skladu z zadnjimi rešitvami evropskega omrežja Insafe, ki na ravni 

EU koordinira vsa prizadevanja za prijaznejše spletno okolje v okviru programov Evropske 

komisije. Zadovoljstvo z delavnicami in predavanji Safe.si tudi redno preverjajo z 

evalvacijskimi vprašalniki, kjer se lahko pohvalijo z res odličnimi ocenami tako s strani učiteljev 

kot udeležencev izobraževanj.  

 
TEME IN PROGRAM PREDAVANJA: 

1. DEL – kratka predstavitev aktualnih tem s področja zagotavljanja varnosti na internetu 
(60 minut) 

 Pregled aktualnih spletnih nevarnosti – predstavili vam bomo nekaj tipičnih spletnih 
prevar in tveganj, s katerimi se vi in vaši otroci redno srečujete pri uporabi interneta. 

 Tvegano vedenje na spletu – otroci pogosto ne razumejo povezave med dejanji, ki jih 
naredijo na spletu, in posledicami, ki jih bodo za ta dejanja nosili tudi v »fizičnem« 
svetu. Seznanili vas bomo z vzorci neustreznega obnašanja otrok na spletu, posebno 
pozornost pa bomo posvetili neprimernim in škodljivim objavam, skrbi za zasebnost 
(tako lastno kot zasebnost drugih). prekomerni rabi tehnologije in medvrstniškemu 
nasilju na spletu. 

 Nasveti za lažje shajanje z internetom – ogledali si bomo, kako se lahko z ustrezno 
zaščito in ustreznim vedenjem izognete spletnim tveganjem ter spoznali nekaj vzgojnih 
prijemov, ki jih lahko tudi sami uporabite v povezavi z otrokovo uporabo računalnika in 
drugih sodobnih tehnologij. 

2. DEL - Pogovor s starši (do 30 minut 

 Po koncu predavanja boste starši predavatelju lahko zastavili vprašanja, povezana s 
spletnimi nevarnostmi in varno ter odgovorno rabo interneta. 

 Različni nasveti 

Veselimo se druženja z vami. 
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