Spoštovani učenci!
Internet je za vse nas privlačno, zanimivo, poučno, razburljivo … pa tudi NEVARNO OKOLJE. Da
bo uporaba interneta in njegovih storitev vsem v korist in veselje, je potrebno poskrbeti za
ustrezno varnost. Še posebej sedaj, ko smo primorani splet uporabljati za naše delo za šolo.
Spletni bonton, splošno





Naprave in splet uporabljaj zmerno. Uporaba telefona, tablice, računalnika slabša vid in
splošno zdravje.
Ko si z nekom, odloži naprave in se pogovarjaj s človekom.
Pri sporočanju ne žali in ne zasmehuj drugih. Tudi besede bolijo.
Z drugimi se pogovarjaj tako, kot želiš, da bi se drugi pogovarjali s teboj.

Spletne zlorabe in prevare








Nikoli ne izdajaj svojih ali tujih (osebnih) podatkov javno v družabnih omrežjih ali v
sporočilih. Podatke lahko izkoristijo za krajo identitete ali celo denarja.
 Osebni podatki so ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka,
številke bančnih računov, PIN številke, gesla in podobno.
 Banke, pošta in ostale firme nikoli preko e-pošte ali spletne strani ne zahtevajo, da
jim sporočiš kakršna koli gesla.
Če je ponudba za nek izdelek “predobra, da bi bila resnična”, tako običajno tudi je. Sončnih
očal, ki sicer stanejo 200 EUR, nihče ne prodaja za 18,99 EUR! Take ponudbe so običajno
prevara, kjer ostaneš brez denarja.
Nikoli ne objavljaj in ne pošiljaj fotografij in posnetkov sebe ali drugih napol ali popolnoma
golih! Nikoli se ne slači pred spletno kamero!
Za vsako objavo fotografij ali posnetka drugih ljudi moraš imeti dovoljenje.
Za več uporabnih nasvetov obišči spletno mesto http://otroci.safe.si/

Kam po pomoč?






Informirajte se o varnosti na spletu: https://www.varninainternetu.si/
Skupna slovenska točka za nasvete s področja spletne varnosti je Safe.si: https://safe.si/
Če na internetu zaslediš neprimerne posnetke, spolno izkoriščanje otrok, žaljiv/sovražni
govor, to lahko prijaviš na Spletno oko: https://www.spletno-oko.si/
Pri težavah z odvisnostjo (od interneta) in vseh drugih težavah lahko otroci poklepetajo s
svetovalci na TOM telefonu na št. 116 111 ali na spletnem mestu http://www.e-tom.si/
Če gre pri spletni zlorabi za znake kaznivega dejanja, o tem obvestimo policijo.

Spoštovani učenci, ker je za nami že prvi teden učenja na daljavo, vas vabim, da si najprej res
natančno ogledate spletno stran https://otroci.safe.si/, nato pa mi na naslov:
nra.osjdkk@gmail.com
napišete, kako je sedaj, ko se šolamo na daljavo…
Ostanite zdravi!!!
Marjetka Osetič

