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POVZETEK
Ţivimo v svetu, polnem telekomunikacijskih in računalniških naprav. Z uporabljanjem le-teh
naprav smo izpostavljeni nevarnostim na vsakem koraku. Z razvojem informacijskokomunikacijskih tehnologij so sledile tudi nevarnosti, kot so bili nezaţelena pošta in škodljiva
programska oprema. Z nadaljnjim razvojem se je pojavila nezakonita vsebina, otroška
pornografija, kraja identitete in ribarjenje. V času, v katerem ţivimo sedaj, se mladostniki ne
druţijo tako kot včasih. Ne hodijo ven na igrišče in se tam igrajo. Skupaj se dobijo na spletu
in igrajo igrice, vendar je tudi to postalo za nekatere nezanimivo, in pojavile so se nove
nevarnosti, kot so seksting, nadlegovanje, kruti obroč, veselo pretepanje in grooming, ki
gredo v drugo skrajnost in namerno škodujejo drugim osebam.
V diplomskem delu sem predstavila vse zgoraj naštete varnostne groţnje, kako se z njimi
spopasti oziroma kako se jim ubraniti. Predstavila sem tudi organizacije, ki se s tem
ukvarjajo, in izvedla raziskavo med osnovnošolci, katere nevarnosti poznajo in s katerimi so
se ţe srečali v svojem ţivljenju.
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pretepanje, kraja identitete, nezakonita vsebina, nezaţelena pošta, ribarjenje, otroška
pornografija, grooming, škodljiva programska oprema.

ABSTRACT
We live in a world full of telecommunication and computer equipment. While using this
equipment we are constantly exposed to threats. With development of computer science arose
threats like spam and malware. With further development appeared illegal content, child
pornography, identity theft in phishing. In the world we live in now youth don't socialize the
way we did. They don't play in the playground anymore. They meet up on the internet and
play games, but even this has become uninteresting for some and new threats have appeared.
Threats like sexting, harassment, cruelty ring, happy slapping and grooming that go to the
other extreme and intentionally harm other people.
In my diploma thesis I presented all the above mentioned threats, how to deal with them or
how to avoid them. I also presented organizations that deal with the above mentioned threats.
I conducted research among primary school students, which threats they know and which
threats they have encountered in their life.

KEYWORDS
Security threats, security awareness, sexting, harassment, cruelty ring, happy slapping,
identity theft, illegal content, spam, phishing, child pornography, grooming, malware.
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1. UVOD
V današnjem času imajo ţe vsi najstniki svoje telefone, računalnik, nekateri tudi tablični
računalnik. Telefoni niso več namenjeni samo klicanju in pisanju SMS sporočil. Velika
večina ima tako imenovane pametne telefone, preko katerih si lahko pošiljajo slikovna
sporočila in dostopajo do spletnih strani. Pri rokovanju s podatki preti veliko nevarnosti. Npr.
telefon nam lahko ukradejo in razširijo vse naše podatke na telefonu, zato se moramo toliko
bolj zavarovati in seznaniti vse, predvsem najstnike, da morajo misliti tudi na svojo
prihodnost in se zavestno odločiti, da bodo razumno uporabljali informacijsko tehnologijo; če
pa bo vseeno prišlo do zlorabe, se bodo morali soočili s posledicami. V ta namen, da bi se naši
učenci in nasploh otroci z varnostnimi groţnjami čim bolj seznanili in dvakrat premislili pred
izvedbo kakšnega dejanja, na naših šolah predavajo razne organizacije in podjetja. Dotične
organizacije se najbolj posvečajo seveda varnosti na našem osebnem računalniku, ki je poleg
drugih funkcij zelo razširjeno komunikacijsko orodje in preko spleta »okno v svet«. Brez
njega si namreč ne predstavljamo vsakdanjega ţivljenja. Velikokrat je namenjen zabavi, kot
so igranje igric, gledanje filmov, poslušanju glasbe, komunikaciji s prijatelji in sorodniki, itd.
Vendar pa vse te aktivnosti na računalniku lahko prinesejo tudi negativne posledice oziroma
nas lahko privedejo do nevarnosti, ki jih bom opisala v diplomskem delu.
Zase lahko rečem, da sem se tekom študija seznanila z veliko nevarnostmi, ki obstajajo,
vendar pa se v tem sodobnem času pojavljajo vedno nove in seznam se iz leta v leto daljša. V
diplomskem delu bom poleg omemb nevarnosti in njihovih opisov podala še realne primere,
ki so se dogajali za dotično nevarnost. Poskušala bom najti tudi načine, kako se obraniti proti
nevarnostim. Naštela in opisala bom organizacije, ki se pri nas ukvarjajo z osveščanjem o
nevarnostih in izobraţevanjem učencev o varnostnih groţnjah. Za konec bom izvedla še
raziskavo na dveh osnovnih šolah, eni iz Ljubljane in drugi iz okolice Ljubljane. Zanimale me
bodo razlike o osveščenosti med učenci iz različnih okolij.
Ker se pri izobraţevanju o nevarnostih na internetu največkrat uporablja beseda osveščati,
podajam njeno definicijo iz SSKJ [40]:
osvéščati -am nedov. (ẹ́ ) 1. delati, povzročati, da kdo kritično presoja, spoznava svoja in tuja
dejanja, mnenja ali čuti odgovornost zanje: osveščati mladega človeka; kulturno, politično
1

osveščati druţbo // knjiţ. delati, da kdo kaj spozna, se česa zave: njegov zgled jih je osveščal
dolţnosti / osveščati se krivde zavedati se
V zadnjih letih je nastalo veliko diplomskih del na temo varnosti in internetu oz. varnostnih
groţenj, s strani Fakultete za druţbene vede, Pravne fakultete in Fakultete za varnostne vede.
Na Pravni fakulteti je nastalo diplomsko delo z naslovom Informacijska tehnologija kot
sredstvo izvajanja nasilja. To delo je napisala moja prijateljica Nina Lukner, ki se je posvetila
pravnemu vidiku nevarnosti na internetu, televiziji in mobitelih. Na Fakulteti za druţbene
vede je nastalo diplomsko delo Otroci na internetu: med priloţnostmi in tveganji. To delo je
napisala Petra Lešek in zajema predvsem druţboslovni vidik. Omenja kategorije nevarnosti,
pregleda raziskave, ki so bile ţe narejene, in izvede svojo raziskavo [48]. Vendar se nihče ni
tako poglobil, da bi raziskal osveščenost osnovnošolskih učencev, prav tako tudi ni bila
podana širša slika o organizacijah, ki delujejo na tem področju. Zaradi tega sem se tudi
odločila za svojo temo, ki je posvečena varnostnim groţnjam in ukrepom, ki se nanašajo na
osnovnošolske učence, saj bom v prihodnosti tudi učila izbirni predmet Računalništvo. Po
mojem mnenju mi bo diplomsko delo zelo koristilo pri nadaljnjem poučevanju, saj lahko
predvidevamo, da se bo v prihodnosti pojavljalo vedno več nevarnosti.

1.1

PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ

Marc Premsky v svojem članku Digital natives, digital immigrants razlaga, zakaj je današnja
mladina drugačna kot mladina pred desetletji. Razlog tiči predvsem v novem načinu ţivljenja,
ki je prinesel informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju.
Mladostnike poimenuje Digital natives1, saj so vsi rojeni v svet, kjer se uporablja
informacijsko tehnologijo in jim ni tuja. Ljudi, ki so se morali tekom ţivljenja privajati na
hiter razvoj informacijske tehnologije, poimenuje Digital immigrants 2. Poudarja tudi, da so
profesorji, ki učijo na fakultetah, v tem primeru digitalni priseljenci, študenti pa smo digitalni
domorodci. Zaradi tega naletijo profesorji na teţavo, kako se s študenti sporazumevati in

1

Digitalni domorodci.

2

Digitalni priseljenci.

2

govoriti njihov "jezik". Digitalni priseljenci niso poznali zabavnega načina učenja, ki pa je v
današnjem svetu zelo razširjen in dobrodošel. Avtor ugotavlja, da se digitalni domorodci ne
morejo vrniti v preteklost, torej morajo digitalni priseljenci spremeniti metodologijo
poučevanja [46]. Enako velja tudi za osveščanje o nevarnostih na internetu.
V naslednjem poglavju bom naštela nevarnosti za otroke in mladostnike v digitalnem svetu.

3

2. NEVARNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V DIGITALNEM
SVETU
V tekočem poglavju bom opisala najpogostejše nevarnosti, ki jih strokovno imenujemo
varnostne groţnje, katerim so največkrat izpostavljeni slovenski osnovnošolci ter nasploh
mladostniki. Definicije pojmov največkrat povzemam v skladu s portalom Safe.si, Arnesovim
portalom Varni na internetu (https://www.varninainternetu.si/)3 ter Wikipedijo.

2.1

SEKSTING

2.1.1

OPIS NEVARNOSTI

Seksting (angl. sexting) je nova beseda, ki označuje pošiljanje golih oziroma razkritih
fotografij preko SMS ali MMS sporočil [8], [9]. Omenjeno početje je značilno predvsem za
najstnike, ki se prostovoljno ali pod pritiski vrstnikov fotografirajo goli ali napol goli ter te
fotografije pošljejo preko mobilnega telefona drugim vrstnikom. Prvi, ki so opozorili na ta
dejanja, so bili v Sunday Telegraph Magazine4, leta 2005 [8].
2.1.2

PRIMERI

Na spletu najdemo veliko primerov sekstinga. Največkrat se pojavlja, ko dekleta ali fantje
ţelijo pritegniti pozornost ali iz maščevanja zaradi čustvene prizadetosti. Ker so mnenja, da
drugače ne morejo pritegniti kot z delno golo ali celo golo fotografijo, so se pripravljene/-i
tudi fotografirati. To naredijo s pomočjo mobilnega telefona, saj vemo, da so fotoaparati na
mobilnih telefonih enako zmogljivi kot kompaktni digitalni fotoaparati. S tem, ko se slikajo,
razgalijo del sebe, kar je v tej dobi postalo nekaj normalnega. Nastalo sliko dekleta/fanta
običajno pošljejo mladostniku, za katerega se zanimajo. Če bi se tukaj proces ustavil, verjetno
ne bi bilo toliko govora o tem. Vendar pa se v nekaterih primerih zgodi, da ta mladostnik
takoj razpošlje sliko v MMS-u svojim prijateljem. So pa tudi primeri, ko so mladostniki to

3

Omenjena portala sem ju v poglavju 4 tudi opisala.

4

Britanski časopis.

4

naredili šele, ko sta se z dekletom razšla. Največ teţav in ţigosanja tako največkrat doţivi
dekle, ki je hotelo »ugoditi« fantu ali pa samo pritegniti njegovo pozornost. Nekatera dekleta
si po taki izkušnji ne ţelijo več vstopiti v šolo ali pa se popolnoma odreţejo od svojih
prijateljev, saj občutijo sram. Razne organizacije po svetu in pri nas poskušajo čim bolj
osveščati mlade, naj tega ne počno, saj se lahko tako dejanje hitro sprevrţe v nekaj, česar si
osebe, ki so to storile, niso ţelele [45].
Drugi primer, ki je tudi zelo razširjen po svetu, je, da se dekleta ali fantje fotografirajo goli ali
napol goli in te fotografije objavijo na socialnih omreţjih. Tam ne doţivijo »ţigosanja«,
vendar pa jim lahko tako dejanje škoduje kasneje v ţivljenju, ko si bodo iskali zaposlitev ali
opravljali delo javne osebe (primer učiteljice razrednega pouka iz Trţiča, leta 2005, [41]). V
današnjih časih je namreč postala praksa, da nadrejeni preiščejo profile iskalcev zaposlitve na
socialnih omreţjih. Vemo pa, da ko enkrat nekaj objavimo na spletu, predvsem na socialnih
omreţjih, tega ne moremo več izbrisati.
2.1.3

PRIMER OBRAVNAVE SEKSTINGA V RAZISKAVI

V raziskavi, ki je bila opravljena leta 2010 v Sloveniji in v kateri je bilo vključenih 691 otrok
in mladih, je seksting spadal med tveganja z negativnimi in pozitivnimi posledicami ali
izkušnjami. To je trenutno najbolj razširjena oblika med mladimi, saj to počno vsakodnevno.
Najprej jih je zanimalo, koliko vprašanih se je ţe fotografiralo golih z mobilnim telefonom in
fotografijo poslalo naprej. 28 % vprašanih, starih od 11 do 19 let, se je ţe fotografiralo golih
in posredovalo fotografijo. 22 % vprašanih je ţe prejelo gole fotografije nekoga drugega.
Analiza je pokazala, da so se dečki s tem tveganjem srečali v veliko večji meri kot deklice. To
je storilo namreč ţe 43 % dečkov in 14 % deklic. Fotografirali in svojo fotografijo so
posredovali samo stari od 15 do 17 let [13], [14].

2.2

NADLEGOVANJE

Nadlegovanje (angl. harassment) (v skladu s portalom Safe.si) je namerno vznemirjanje s
ponavljajočimi se groţnjami, seksualnimi pripombami, fizičnimi napadi in ţaljivim govorom,
ki ga izvaja en ali več nadlegovalcev [9].
Obstaja več tipov nadlegovanja, kot so npr. spletno nadlegovanje, zmerjanje in manipuliranje.

5

2.2.1

SPLETNO NADLEGOVANJE

Spletno nadlegovanje (angl. internet harassment) (v skladu s portalom Safe.si) je
nadlegovanje s pomočjo elektronskih medijev, navadno prek neposrednega sporočanja ali epošte. Spletni nadlegovalci lahko objavijo osebne podatke svojih ţrtev in celo prevzamejo
njihovo identiteto ter v njihovem imenu objavijo besedila z namenom klevetati ali
zasmehovati [9].
Primeri metod spletnega nadlegovanja vključujejo [42]:
• ustvarjanje laţnih profilov,
• ustvarjanje sovraţnih spletnih strani,
• sovraţni govor ter ţaljivke,
• zasledovanje uporabnikov na spletu,
• kraja identitete,
• objavljanje posnetkov,
• zlorabe osebnih podatkov,
• objavljanje posnetkov, posnetih z mobilnimi telefoni na spletu.
Največ primerov spletnega nadlegovanja se dogaja v šolah oziroma med vrstniki v šoli.
Najpogostejši primer pri nas in drugod po svetu je, ko sošolci označijo nekoga v svojem
razredu, da je drugačen od njih. To lahko pomeni, da je drugačen po videzu, po oblačenju ali
obnašanju. Primer, ki so ga zasledili pri nas, je vključeval fotografiranje in snemanje sošolca,
ki ga preostali v razredu niso marali zaradi »drugačnosti«. V njegovem imenu so odprli račun
na spletnem socialnem omreţju in se tam norčevali iz njega [23]. Posledice takega dejanja so
za ţrtev lahko hude in dolgotrajne, saj gre za psihično nadlegovanje, ki ima lahko v skrajnem
primeru hujše posledice od fizičnega nadlegovanja. Starši se v takih primerih ne znajdejo, saj
pri njihovem odraščanju takšnega nadlegovanja ni bilo. Ker pa tudi sami ne poznajo nujno
nove tehnologije, se jim zdi, da je internet še vedno nekaj, kar ni realno, torej je imaginarno.
Pomembno je, da starši ugotovijo, da je internet za otroke nekaj povsem realnega, in da
poostrijo nadzor nad tem, kaj njihov otrok tam počne. Lahko se izkaţe, da je njihov otrok
nadlegovalec, lahko je tudi ţrtev, pa tega nihče od odraslih ne ve, saj se to dogaja samo med
učenci znotraj razreda. Kaj lahko naredijo starši? V skladu s Smernicami, ki jih je objavila
informacijska pooblaščenka, ima starš, če je na spletnem socialnem omreţju kreiran račun,
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katerega lastnik naj bi bil njihov otrok, vendar le-to ni res, pravico prijaviti ta račun in
zahtevati od upravljavca strani, da ta račun izbriše [42]. Če gre za tuje spletne strani, se lahko
starši obrnejo na urad informacijskega pooblaščenca, saj so to zadeve, ki sodijo v njihovo
pristojnost. Vendar to še ni vse. Potrebno je najti tudi krivca. Potrebno se je pogovoriti z
otrokom, saj le tako lahko najhitreje pridemo do odgovorov. Nato se je potrebno pogovoriti s
starši nadlegovalca. Če to ne zaleţe, pa je potrebno vključiti še delavce šole. Pomembno je, da
se spletno nadlegovanje zatre in prepreči, da bi se ponovilo. Na spletu, predvsem na Youtubu,
lahko najdemo veliko videov, kjer je spletno nadlegovanje doseglo tako mejo, da so ţrtve
storile samomor.
2.2.2

ZMERJANJE

Zmerjanje (v skladu s portalom Safe.si) je sovraţna ali ţaljiva izmenjava mnenj med
uporabniki interneta. Največkrat do tega pride na dopisnih seznamih, kanalih IRC, Youtubu,
socialnih omreţjih Facebook, Myspace in tudi v e-pošti [9].

Slika 1: Diploma, ki jo samodejno ustvari http://www.pacerkidsagainstbullying.org/, ko učenec
uspešno reši kviz
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Vse več je primerov, ko se na spletnem socialnem omreţju pojavlja zmerjanje. Največkrat je
prisotno kar s spletnim nadlegovanjem, saj je oboje nekako povezano. Najpogosteje so tarča
osnovnošolci in srednješolci, saj so le-ti najbolj aktivni na spletnih socialnih omreţjih. Seveda
so vsi sošolci med seboj tam prijatelji, saj bi drugače drugi takoj začeli opravljati. Vendar pa
lahko tako nadlegovalci neovirano pišejo na svoj zid ali celo na zid ţrtve. Seveda lahko ţrtev
skrije objave svojih prijateljev ali pa celo zablokira napade, vendar se le-ti lahko prenesejo v
šolo. Tam se vse tudi začne.
2.2.2.1

POVZETEK RAZISKAVE O ZMERJANJU

V ţe omenjeni raziskavi, ki je bila opravljena leta 2010 [13], [14], je bil sklop vprašanj
namenjen le učencem, starim 11 let ali več. Vprašanja so se nanašala na neprijetne in boleče
komentarje. 47 % vprašanih še ni prejelo takšnih komentarjev preko takojšnjega sporočanja,
preko spletnih socialnih omreţij, preko kratkih sporočil, preko elektronske pošte ali v spletni
klepetalnici. 9 % vprašanih se je to zgodilo preko takojšnjega sporočanja, 7 % preko spletnih
socialnih omreţij in 7 % preko kratkih sporočil. Kaj so naredili, ko se jim je to pripetilo? 24
% vprašanih je na sporočilo odgovorilo z enako neprijetnim ali bolečim komentarjem. 18 %
vprašanih je poskušalo blokirati vsa sporočila pošiljatelja, 16 % vprašanih je takoj izbrisalo
boleče ali ţaljivo sporočilo. 12 % vprašanih je odgovorilo s prošnjo, naj pošiljatelj preneha,
redki, 5 %, so o tem obvestili starše.
2.2.3

MANIPULIRANJE

Manipuliranje (v skladu s portalom Safe.si) pomeni spremeniti sliko, datoteko, fotografijo
ali ilustracijo na očiten ali neočiten način. Danes obstaja mnogo orodij, s katerimi lahko
vplivamo na vsebino ali obliko podatkov, ki lahko zaradi tega prikazujejo drugačno resničnost
[9].
2.2.3.1

PRIMER MANIPULACIJE

To početje se velikokrat preseli na spletna socialna omreţja. Nadlegovalci lahko naredijo nov
profil, ki ima enako ime in priimek kot ţrtev. Nato tam objavljajo fotografije in pišejo
neresnice v ţrtvinem imenu. Ţrtev verjetno na začetku ne ve, da taka stran obstaja. Vendar pa
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slej ko prej taka novica prikaplja do ţrtve. V takem primeru je verjetno edina pristojna
organizacija, ki to lahko razišče, Spletno oko.

2.3

KRUTI OBROČ

Kruti obroč (angl. cruelty ring) je nova oblika spletnega nadlegovanja, pri kateri mladi
ustvarijo spletno stran, preko katere se posmehujejo manj priljubljenim sošolcem. Staršem in
učiteljem je vstop do te spletne strani prepovedan [15].
2.3.1

PRIMER KRUTEGA OBROČA

Najpogostejši primeri te oblike so, ko nekateri učenci naredijo spletno stran, ki je namenjena
ocenjevanju. Na tej spletni strani v večini primerov objavijo fotografije manj priljubljenih
učencev in nekaj napišejo o njih. Ta spletna stran se nato razpošlje do vseh učencev na šoli, ki
ocenijo te dotične učence. Rezultate ocenjevanja pošljejo tudi dotičnim učencem. Zasledila
sem, da so glasovali, katera učenka se jim zdi najbolj debela, katera se jim zdi najmanj
privlačna, itn. V neki nanizanki sem zasledila primer, ko sta fant in dekle v srednji šoli
postavila spletno stran, kjer sta ocenjevala dekleta, s katerimi je šel ta fant na zmenek, in če
jim je odvzel nedolţnost, so dobila veriţico [37]. S tem je krog učencev tudi vedel, čemu sluţi
ta veriţica. Na spletni strani jih je po zmenku ocenil in komentiral dogajanje. Tisti, ki so
vedeli za to spletno stran, so si lahko vse redno prebirali. Posledice prizadetosti pri takem
početju so tako krute, da pripeljejo tudi do samomora.

2.4

VESELO PRETEPANJE

Veselo pretepanje (angl. happy slapping) je oblika nadlegovanja, kjer mladostniki izdelajo
posnetke realnega nasilja, ki jih nato razpošiljajo naprej svojim prijateljem in znancem [44].
Mladi preko mobilnega telefona posnamejo pretep svojega sošolca in prizor razpošljejo
prijateljem ali ga objavijo na internetu.
2.4.1

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO PRI NADLEGOVANJU?

Pred naštetimi nevarnostmi se je zelo teţko zaščititi. Ljudje smo si različni, prihajamo iz
različnih druţin in posledično iz različne vzgoje. Zato je v vsaki generaciji mogoče najti
otroke, ki so ţrtve, in otroke, ki so nadlegovalci. Kot bodoča učiteljica menim, da se je
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najbolje o tem pogovarjati in učence spodbujati k strpnosti. Vendar se hitro zgodi, da z ene
strani to lahko doseţemo, z druge ne. Ko se tak dogodek zgodi, je najbolje obvestiti starše,
šolo in za to pristojne organe. Za otroke je mogoče laţje, da se obrnejo na neznance, v tem
primeru so to lahko ljudje, ki delajo v okviru Spletnega očesa. Prijavijo se lahko anonimno in
kasneje tudi razkrijejo svojo identiteto.

2.5

KRAJA IDENTITETE

Kraja identitete (angl. identity theft) (v skladu s portalom Safe.si) je kraja osebnih podatkov
neke osebe (npr. imena, priimka, rojstnega datuma, številke kreditne kartice, slik, itd.) in
njihova nezakonita uporaba in laţno predstavljanje kot ta oseba (npr. za pridobitev
premoţenjske koristi, škodenje ugledu) [9].
2.5.1

PRIMERI KRAJE IDENTITETE

Kraja identitete je prisotna ţe veliko let, vendar pa z internetnimi socialnimi omreţji še bolj
narašča. V člankih in na predavanjih opozarjajo, da na socialna omreţja objavimo čim manj
osebnih podatkov, kot so pravo ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, saj nam lahko
ukradejo identiteto, začnejo zasledovati itn. Opozarjajo, naj objavimo laţne podatke, na
primer namesto imena naj objavimo vzdevek, namesto pravega kraja, kjer ţivimo, naj
objavimo nek drugi kraj. Namesto datuma rojstva naj objavimo drug datum ali ga ne
objavimo. Na socialnih omreţjih objavljamo tudi, kaj imamo radi. To je še ena izmed stvari,
ki tatovom identitet koristi. Na ta način lahko začno ponujati storitve ali stvari, ki so nam po
godu. S tem pridobijo še več podatkov. Najpogosteje se nam lahko zgodi, da ţelimo kupiti
izdelek s strani, ki je namenjena izključno pridobivanju številk kreditnih kartic. Le-te
uporabijo za svoje namene, torej za zapravljanje denarja. V preteklosti, pred začetkom
socialnih omreţij, je bilo ogromno primerov kraj identitete. Kradli so predvsem davčne
številke in ţiveli pod laţnim imenom [43].
Informacijski pooblaščenec je izdal smernice za preprečitev kraje identitete [43]. S ciljem, da
bi preprečili krajo identitete, je pomemben premislek o načinu, kako si ustvarimo geslo. Slika
2 predstavlja seznam priporočil, ki jih je dal informacijski pooblaščenec v zvezi s
sestavljanjem gesel.
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Slika 2: Smernice za varna gesla [43]
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2.6

NEZAKONITA VSEBINA

Nezakonita vsebina (angl. illegal content) (v skladu s portalom Safe.si) je vsebina na
internetu, ki je glede na drţavno zakonodajo nezakonita. Najpogosteje gre za fotografiranje
spolne zlorabe otrok, nezakonite dejavnosti v klepetalnicah (npr. iskanje ţrtev pedofilov) in
spletne strani s sovraţnim in ksenofobičnim govorom [9].
2.6.1

PRIMER

Taka dejanja se najpogosteje dogajajo v spletnih klepetalnicah, na katere se lahko poveţemo
vsi. Na takšne klepetalnice se poveţejo ljudje z različnimi predstavami o tem, kaj ţelijo dobiti
s takim sodelovanjem. V septembru 2010 je Facebook začel z ukinjanjem strani, kot so North
American Man/Boy Love Association (NAMBLA), saj so v NAMBLA mnenja, da lahko
odrasel človek ţivi v zdravem spolnem in ljubezenskem odnosu z otrokom. Da otrok ne bi
začel pogovora na spletnem socialnem omreţju s pedofilom, se morajo o varnosti na spletnem
socialnem omreţju z njim pogovarjati s starši in učitelji. Strokovnjaki s področja računalniške
varnosti priporočajo, naj bo računalnik, ki ga otrok uporablja, na vidnem mestu, torej v sobi,
kjer se celotna druţina največ zadrţuje [52]. Otroci naj strani, ki jih uporabljajo, pokaţejo
staršem, vendar s 24-urnim zamikom. Samantha Wilson (avtorica članka 11 ways to spot a
pedophile (11 načinov, kako prepoznati pedofila)) opozarja, da bo 24-urni zamik prisilil
otroke, da raziščejo strani, ki si jih ogledujejo, in o njih tudi razmislijo. Če bodo mislili, da
nekaj ni primerno za starše, se bodo zamislili, če je primerno za njih. Starši ne smejo iskati
samo napak, ampak tudi dobre stvari, zato naj jih tudi pohvalijo, ko jih ujamejo delati nekaj
dobrega [30].

2.7

NEZAŢELENA POŠTA

Nezaţelena pošta (angl. spam) (v skladu s portalom Safe.si) so e-poštna sporočila, navadno
komercialne narave, ki jih pošiljatelj masovno pošilja brez naslovnikove odobritve. Je ena
največjih zlorab interneta, saj največkrat vsebuje viruse, škodljive ali nelegalne vsebine, ali pa
je sredstvo spletnih goljufij, prevar [9].
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2.7.1

PRIMER

Gotovo je ţe vsak izmed nas dobil kakšno nezaţeleno pošto v svoj e-mail nabiralnik. V
današnjem času je tega vedno več in najbolje je, da imamo v svojem nabiralniku nastavljeno
tako, da nam sporočila nepoznanih pošiljateljev premakne v vsiljeno pošto, saj le tako lahko
sami preverimo, ali to osebo poznamo ali ne. Pri nekateri pošti se ţe po naslovu vidi, da je
pošta nezaţelena, če pa nismo povsem prepričani, lahko iz pošiljateljevega imena razberemo,
ali je to nekdo, ki ga poznamo. Vendar je najboljša preventiva, da tako sporočilo zbrišemo, saj
če nas bo nekdo potreboval, bo ţe omenil, zakaj nismo odpisali na njegovo sporočilo.

2.8

RIBARJENJE

Ribarjenje (angl. phishing) (v skladu s portalom Safe.si) izvira iz angleških besed za geslo
(angl. password) in ribarjenje (angl. fishing). Gre za zavajanje uporabnika, s katerim ţeli
napadalec ţrtev prepričati, da mu da svoje osebne podatke. Napadalci pogosto postavljajo
laţne spletne strani oziroma pošiljajo prirejena elektronska sporočila, s katerimi uporabnika
zavedejo [9].
2.8.1

PRIMER

Najpogostejši primer za ribarjenje je, da nam pošljejo elektronsko sporočilo, ki naj bi bilo
poslano s strani banke, zato da bi verjeli temu sporočilu. V takem primeru od nas zahtevajo,
da odgovorimo na to sporočilo, v katerem naj bi napisali svoje uporabniško ime in geslo.
Lahko nam pošljejo tudi povezavo do spletne strani, kjer moramo nato vnesti uporabniško
ime in geslo. V sporočilu lahko opazimo tudi nepravilno slovenščino. Iz tega lahko sklepamo,
da je sporočilo nekdo prevedel s pomočjo spletnega prevajalnika. Vendar postajajo s časom
tudi prevodi veliko boljši, tako da moramo biti pozorni na taka elektronska sporočila. Nihče z
banke nam nikoli ne bo poslal sporočila, v katerem moramo navesti svoje uporabniško ime in
geslo.
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Slika 3: Primer ribarjenja

2.9

OTROŠKA PORNOGRAFIJA

Otroška pornografija (angl. child pornography) (v skladu s portalom Safe.si) v najoţjem
pomenu pomeni, da gre za fotografijo, na kateri otrok sodeluje ali je prikazan, kot da sodeluje,
v nedvoumno seksualnem poloţaju [9].
2.9.1

PRIMER

Na spletu lahko najdemo veliko otroške pornografije. Z razvojem IKT, še posebej interneta,
smo postali ţe tako osveščeni, da se borimo proti otroški pornografiji. Oktobra 2011 je tudi
skupina Anonymous napovedala vojno proti takim stranem. Anonymous so napisali [27]:
"Naše zahteve so preproste. Odstranite vso otroško pornografijo z vaših streţnikov. Zavrnite
gostiteljske usluge vsem spletnim stranem, ki se ukvarjajo z otroško pornografijo. Ta izjava ni
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namenjena samo Freedom Hosting, ampak vsem na internetu. Ni pomembno, kdo ste. Če
najdemo, da gostujete, oglašujete ali podpirate otroško pornografijo, boste postali tarča."5

2.10

GROOMING

Grooming (v skladu s portalom Safe.si) pomeni navezovanje stikov z otroki prek spleta, z
namenom spolne zlorabe. Odrasli se lahko pretvarjajo, da so vrstniki svojih ţrtev, da bi
vzpostavili zaupanje pri mladoletni osebi. Na spletu začno pogovor s svojo potencialno ţrtvijo
in tako poskušajo izvedeti osebne podatke (npr. ime, priimek, naslov, številko telefona, itd.)
ter interese, hobije in spolne izkušnje. Z različnimi triki poskušajo otroke zapeljati v pogovor
o spolnosti in nazadnje tudi v srečanje v ţivo [9].
2.10.1

PRIMER

V strokovni literaturi [49] sem našla primer, ko se je grooming dogajal v Veliki Britaniji.
Obsodili so devet moških, ki so navezali stike z dekleti, najmlajša je bila stara trinajst let.
Najprej so jih napili in zadrogirali, nato so jih spolno zlorabili.
2.10.2

POVZETEK RAZISKAVE

Srečanje otrok in mladih z osebami, ki jih spoznajo preko spleta, predstavlja tveganje, ki
lahko vodi v pozitivno ali negativno izkušnjo. Predvsem je odvisno od osebe, ki jo ti otroci in
mladi spoznajo na spletu. Kot sem ţe omenila, se lahko odrasla oseba pretvarja, da je enako
stara in ima enake interese. Obstaja pa tudi moţnost, da otroci in mladi spoznajo vrstnika.
Zato je ta oblika toliko bolj tvegana, saj do srečanja v ţivo ne vemo točno, kdo je oseba na
drugi strani. Preko spleta se s kakšno osebo pogovarja 31 % vseh vprašanih. Z osebo, ki so jo
spoznali preko interneta, se je osebno srečalo 35 % vprašanih. Več je dečkov, ki so se
udeleţili takega srečanja. Takih je 42 %. Največ (48 %) takih, ki preko spleta komunicirajo z

5

Prevod citata: “Our demands are simple. Remove all child pornography content from your servers,”
Anonymous wrote in a statement. “Refuse to provide hosting services to any website dealing with child
pornography. This statement is not just aimed at Freedom Hosting, but everyone on the internet. It does not
matter who you are, if we find you to be hosting, promoting, or supporting child pornography, you will become a
target.” S strani: http://mashable.com/2011/10/24/anonymous-child-pornography/.
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neko osebo, je starih od 15 do 17 let. Starejši se bolj pogosto srečujejo z nekom, ki so ga
najprej spoznali samo preko spleta. To je naredilo 55 % vprašanih, ki so stari več kot 15 let.
Najmlajši se za to redko odločijo, takih je bilo le 7 %. Tisti, ki so se srečali z osebo, ki so jo
najprej spoznali na spletu, so se srečali z osebo, ki je bila pribliţno iste starosti kot oni. Takih
je 76 %. 14 % vprašanih se je srečalo z malo starejšo osebo, 1 % pa z mnogo starejšo osebo. 7
% vprašanih ima izkušnjo, ko se je nekdo pretvarjal za mladostnika, vendar se je izkazalo, da
je to odrasla oseba. Zanimalo jih je, če so vprašani ţe kdajkoli dobili nezaţelene spolne
komentarje od kogarkoli na socialnih omreţjih, preko takojšnjega sporočanja, preko
elektronske pošte, prek kratkih sporočil ali v spletni klepetalnici. Rezultati raziskave so
pokazali, da polovica (51 %) otrok in mladih, od 11 do 19 let, še ni prejela nezaţelenih
spolnih komentarjev. Med tistimi, ki so takšne komentarje prejeli, je bilo 9 % otrok in
mladostnikov, ki so komentarje prejeli preko spletnih socialnih omreţij, 8 % otrok in
mladostnikov pa je komentarje prejelo preko takojšnjega sporočanja. Deklice so takšne
komentarje dobile v večji meri kot dečki. Starejši otroci so bili pogostejša tarča nezaţelenih
spolnih komentarjev, kar je tudi statistično značilno. Vprašane so vprašali tudi, kaj so v takem
primeru storili. 37 % vprašanih je poskušalo blokirati vsa sporočila osebe, od katere so dobili
takšen komentar. 24 % vprašanih je nezaţelen spolni komentar takoj izbrisalo, 13 %
vprašanih je odgovorilo s prošnjo, naj pošiljatelj preneha. 10 % vprašanih je odgovorilo z
enako ţaljivim komentarjem, 1 % vprašanih je povedal staršem. Deklice so v večji meri
poskušale blokirati sporočila pošiljatelja, hkrati so se v več primerih nekomu zaupale. Med
anketiranci, starimi od 11 do 14 let, je večji deleţ takih, ki so o tem komu povedali, kot pri
ostalih dveh starostnih skupinah. Anketiranci te starostne skupine so pogosteje odgovorili na
sporočilo z enako ţaljivim komentarjem. Takih je bilo 19 %. Anketiranci, stari od 15 do 17
let, so v primerjavi z drugimi v večji meri poskušali preprečiti vsa sporočila pošiljatelja. Takih
je bilo 49 % [13].
2.10.3

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO?

Nikoli ne izdajamo svojih osebnih podatkov, uporabniških imen, gesel, tudi pri pošiljanju
elektronske pošte moramo biti pazljivi. Svojega elektronskega naslova ne dajemo tujcem, saj
je to lahko podobno, kot bi prisedli v neznančev avtomobil. Predvsem pa moramo vedeti, da
je internet enako kot realno ţivljenje. Nekaj, česar ne naredimo v realnem ţivljenju, ni
zaţeleno narediti na internetu.
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2.11

ŠKODLJIVA PROGRAMSKA OPREMA

Škodljiva programska oprema (angl. malware) (v skladu s portalom Safe.si) so programi, ki
se brez našega vedenja ali privoljenja vtihotapijo v računalniški sistem in ga poškodujejo [9].
2.11.1

VRSTE ŠKODLJIVIH PROGRAMSKIH OPREM

2.11.1.1 Črv
Črv (angl. worm) (v skladu s portalom Safe.si) je posebna oblika virusa, ki se samodejno
razmnoţuje in se lahko brez posredovanja avtorja razširi na več računalnikov in škoduje
omreţju, zapolni ogromno pasovne širine, izklopi računalnik itd [9].
2.11.1.1.1 PRIMER
Zelo znan primer črva iz leta 2003 je bil črv Blaster, ki je napadel operacijski sistem
Windows, različici Windows XP in Windows 2000. Črv je prišel v sistem skozi šibki člen v
operacijskem sistemu. Ko se je črv naselil v operacijski sistem, se je pojavilo notranje
sporočilo "Love you San". Drugo sporočilo, ki se je pojavilo, je bilo: "Billy Gates, zakaj to
dopuščaš? Nehaj sluţiti denar in popravi svojo programsko opremo!!"6 Črv je povzročal, da
se je računalnik redno ponovno zaganjal in da se uporabnik ni mogel povezati na internet. Več
kot štiristo tisoč računalnikov je bilo okuţenih in s tem motilo vsakdanje delo.
2.11.1.2 Trojanci ali trojanski konji
Trojanci ali trojanski konji (angl. trojan horse) (v skladu s portalom Safe.si) so škodljiva
koda, ki lahko v računalnik vdre skrita za na videz neškodljivimi operacijami, kot so igre ali
celo programi za odkrivanje virusov. Trojanci se ne razmnoţujejo, njihov namen je dostopati
do pomembnih podatkov ali jih uničiti. Tako so sposobni izbrisati disk ali ukrasti zaupne
informacije [9].

6

Prevod citata: "Billy Gates why do you make this possible? Stop making money and fix your software!!" S
strani: http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20030829&slug=blaster290.
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2.11.1.2.1 PRIMER
Na spletni strani http://www.simovits.com/trojans/trojans_name.html je tri tisoč sedemsto
petindevetdeset imen trojanskih konjev. Ker pa sem v zadnjem času zasledila opozorila s
strani Varni na internetu, bom predstavila trojanskega konja DNSChanger. Le-ta spremeni
DNS nastavitve računalnika (naslov imenskega streţnika) in omogoči napadalcem
preusmerjanje prometa na vmesne streţnike, kjer so prestrezali komunikacijo okuţenih
računalnikov. Računalniki, ki so bili okuţeni, so imeli po 9. juliju 2012 teţave pri dostopu do
interneta. V Sloveniji je SI-CERT raziskal, koliko računalnikov je okuţenih, in takoj začel z
očiščevanjem računalnikov.
2.11.1.3 Flood
Flood (v skladu s portalom Safe.si) je ponavljajoče se pošiljanje velikih in dolgih sporočil na
nek računalnik preko sistema sporočanja, z namenom, da bi zapolnili pomnilnik, zrušili ali
preobremenili računalniški sistem prejemnika [9].
2.11.1.3.1 PRIMER
V svojem raziskovanju konkretnega primera nisem našla, vsaj ni bilo odmevnih primerov.
Sem pa našla načine, kako lahko nekomu zapolnimo pomnilnik, torej kako lahko izvedemo
flood, preko cmd, preko net send itd.
2.11.1.4 Virusi
Virusi (angl. virus) (v skladu s portalom Safe.si) so računalniški programi, ki lahko vstopijo v
računalnik ali IT sistem na veliko različnih načinov. Povzročajo napade, od enostavno
nadleţnih do izredno uničujočih in nepopravljivih. So vrsta škodljive kode, ki za širjenje
potrebuje pomoč uporabnika. Navadno se širijo z e-poštnimi priponkami, včasih tudi z
zunanjimi pomnilniškimi napravami (ključ USB, CD, DVD) [9].
2.11.1.4.1 PRIMER
Svetovno najbolj znan virus je ILOVEYOU, ki se je pojavil leta 2000. Razmnoţeval se je s
pomočjo elektronskih sporočil, v katerih je bila pripeta datoteka z naslovom LOVE LETTER
FOR YOU. Ko so ljudje odprli datoteko, se je zagnal program, ki je to elektronsko sporočilo
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razposlal vsem naslovnikom, ki jih je imela ta oseba shranjene v svojem poštnem nabiralniku.
Omenjeni virus je v enem dnevu dosegel petinštirideset milijonov uporabnikov.

Slika 4: S spletne strani: http://www.disinfo.com/2010/05/10-years-ago-the-devastating-iloveyouvirus/

2.12

Vohunski programi

Vohunski programi (angl. spyware) (v skladu s portalom Safe.si) so škodljivi programi, ki
so skrivaj pripeti datotekam, ki jih prenesemo z interneta, in se namestijo v računalnik z
namenom slediti našim dejavnostim, podatke pa nato pošiljajo drugim osebam. To so
največkrat podjetja, ki jih zanima naš osebni profil, na podlagi katerega nam bodo pošiljali
oglasno pošto in druge informacije, ali pa vdiralci, ki se ţelijo polastiti naših zasebnih
podatkov [9].
2.12.1.1.1 PRIMER
Najbolj poznana skupina je CoolWebSearch. Program zazna slabosti Internet Explorerja.
Program prikazuje reklame, pop-up okna in prilagaja rezultate v iskanju brskalnika. Za
odstranjevanje takega programa priporočajo odstranitev s proti vohunskimi programi in ne
ročno.

19

2.13

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO?

Najbolj pomembno je, da imamo:

 posodobljen sistem računalnika,
 posodobljene brskalnikove vtičnike,
 posodobljen antivirusni program,


se izogibamo pošiljanju gesel po pošti,



da se prijavimo na Google opozorila,



da uporabnike (npr. v šoli) ustrezno omejimo.
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3. PRAVILA VARNEGA ...
V tekočem poglavju obravnavam pravila, ki so zapisana v publikaciji Hitri vodnik abc
varnosti na spletu. Ker pa so pravila strnjena in uporabna, jih bom neposredno citirala. Celo
poglavje bo citirano iz omenjene publikacije, ki jo je izdal SI-CERT, nacionalni center za
posredovanje pri omreţnih incidentih v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo [38].

3.1

SPLETNO NAKUPOVANJE

Geslo, ki so ga zapisali pod to poglavje, se glasi: Kupi dobro, kupi varno. Osnovno pravilo
varnega spletnega nakupovanja je izogibanje neverjetno ugodnim ponudbam. Kadar neka
ponudba po predstavitvi, ceni ali lastnostih odstopa od ostalih, potem je to zanesljiv razlog za
previdnost.
7 pravil varnega spletnega nakupovanja
1.

Preverite, ali naslov sogovornika v korespondenci ustreza osebi ali instituciji, ki jo
predstavlja.

2.

Ne plačujte z Westerm Union ali sistemom MoneyGram, saj ne omogočata sledenja
nakazilu. Pri nakazilu preverite, ali bo denar nakazan v pravo drţavo.

3.

Poiščite ocene drugih uporabnikov spletne trgovine. Preverite, kakšne so njihove
izkušnje, kritike in mnenja.

4.

Ne uporabljajte spletnih povezav, ki jih ponuja elektronsko sporočilo, ali pa vsaj
natančno preverite, ali vodijo na pravo spletno mesto.

5.

Presodite, ali razlika v ceni pri nakupu pri ponudniku v tujini odtehta tveganje, ki ga pri
tem prevzamete.

6.

Za nakupe ne uporabljajte javno dostopnih računalnikov.

7.

Goljufije in oškodovanja prijavite policiji. Na banki poskusite preklicati plačila. Za
tehnično pomoč pri izsleditvi pošiljatelja elektronske pošte in lokacije spletnega mesta se
obrnite na cert@cert.si.
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3.2

SPLETNO BANČNIŠTVO

Geslo, ki so ga avtorji vodnika zapisali pod to poglavje, se glasi: Denar na varnem.
Opravljanje bančnih storitev preko spleta je udobno, hitro in dokaj enostavno. Če pa se vašega
računalnika polasti vdiralec, lahko namesto vas izpelje transakcije in vam tako ukrade denar.
Taki primeri se vedno pogosteje dogajajo tudi v Sloveniji [38].
7 pravil varnega spletnega bančništva
1.

Digitalno potrdilo (digitalni certifikat) shranite na zunanjo napravo (denimo na pametni
USB-ključ).

2.

Ustvarite varno geslo in ga nikomur ne povejte.

3.

Če je mogoče, ne upravljajte bančnih storitev z računalnikom, ki ga uporablja mnogo
oseb ali pa se ga uporablja za igranje igric in vključevanje v spletna omreţja. Za
opravljanje bančnih storitev uporabljajte drug brskalnik kot za opravljanje drugih spletnih
aktivnosti.

4.

Uporabite dodatne varovalne mehanizme, ki jih ponuja vaša banka.

5.

Preverjajte varnost povezave in pravilnost url-naslova, na katerega vstopate.

6.

Spremljajte varnostna obvestila svoje banke.

7.

Nikoli ne posredujte svojih podatkov (številke kreditne kartice ali zasebnega ključa
certifikata) na spletnih straneh, saj vaša banka tega nikoli ne bi zahtevala od vas.
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3.3

DRUŢABNA OMREŢJA

Geslo, ki so ga avtorji vodnika zapisali pod to poglavje, se glasi: Ţivljenje v središču
pozornosti. Druţabna omreţja nam omogočajo razvijanje stikov s širokim krogom ljudi. Bolj
so popularna, bolj se razvijajo tudi goljufije, ki to "povezovanje" in "druţenje" omogočajo za
širjenje prevar. Temeljna prevara je povezana s krajo identitete: ko spletni goljufi pridejo do
vaše identitete, začno uporabljati vaš uporabniški račun, denimo Facebook profil, za
navezovanje stikov z vašimi prijatelji. Dostop do omreţja prijateljev, znancev in sodelavcev
nato izkoristijo v svoje namene [38].
7 pravil varnega druţabnega mreţenja
1.

Za dostop do druţabnih omreţij nikoli ne uporabljajte javnih računalnikov (cyber cafeji,
knjiţnice) ali nezaščitenih brezţičnih omreţij.

2.

Če vas prijatelj na druţabnem omreţju prosi za denarno pomoč, se najprej (osebno, po
telefonu) prepričajte, ali je res vaš prijatelj in ali dejansko potrebuje pomoč.

3.

Pozorno izbirajte podatke, slike in video posnetke, ki jih nameravate objaviti. Druţabna
omreţja so javen prostor.

4.

Ne objavljajte svojih osebnih podatkov, kot so datum rojstva, naslov ali finančni podatki.

5.

Nova prijateljstva sklepajte pazljivo – ne sprejemajte vabil za prijateljstvo od oseb, ki jih
ne poznate.

6.

Za registracijo na druţabnem omreţju uporabite zasebni elektronski naslov in nikoli
sluţbenega.

7.

Spoštujte zasebnost drugih in ne objavljajte informacij ali slik brez njihovega privoljenja.
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4. IZOBRAŢEVANJE O VARNOSTI V SLOVENSKIH OSNOVNIH
ŠOLAH
V tekočem poglavju bom opisala, kako poteka izobraţevanje v zvezi z varno rabo interneta
med osnovnošolskimi in srednješolskimi učenci ter njihovimi starši in učitelji in katere
organizacije se ukvarjajo s tem vprašanjem.

4.1

Informacijska in IT pismenost skozi osnovnošolske učne načrte

Zavedanje o varni uporabi tehnologij in interneta se razvija skozi vseţivljenjski kompetenci
informacijske pismenosti in informacijsko-tehnološke (IT) pismenosti ter sodi med napredne
računalniške spretnosti.
Definicija informacijske pismenosti (ALA – American Library Association) iz leta 1989
Informacijsko pismena oseba mora spoznati, kdaj informacijo potrebuje. Imeti mora
sposobnost jo najti, ovrednotiti in jo učinkovito uporabiti. Informacijsko pismen je tisti, ki se
je naučil učiti se [50].
Definicija IT pismenosti ACM K12
Informacijsko-tehnološka (IT) pismenost je sposobnost uporabljati današnjo tehnologijo na
svojem strokovnem področju. Pojem IT spretnost doda zmoţnost neodvisnega učenja in
uporabe novih tehnologij, kot se razvijajo vseskozi posameznikovo stroko [51].
Definicija računalniške pismenosti
Računalniška pismenost, kot generična in kapacitivna zmoţnost, pomeni, da naučimo učence
uporabljati različno programsko opremo [54]. Z razvojem kompetence računalniške
pismenosti učitelji pripomoremo k razvoju različnih spretnosti med učenci. V skladu z
Wikipedijo se računalniške spretnosti nanašajo na uporabo programske in strojne opreme.
Osnovne spretnosti se nanašajo na: vklop in izklop računalnika, rokovanje z miško in
tipkovnico. Le-te slovenski osnovnošolci pridobijo v prvi triadi osnovne šole. Srednje
zahtevne spretnosti, kot so urejanje besedil, uporaba e-pošte, uporaba spleta, nameščanje
programske opreme, upravljanje datotečnega sistema, so v naprednih modelih kurikulumov,
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kot je ACM K12 [51], uvrščene v prvi nivo izobraţevanja v zvezi z računalništvom, K8. V
Sloveniji so nekatere spretnosti, ki sodijo med računalniške spretnosti, razvijajo med učenci
interdisciplinarno. Med napredne spretnosti sodijo: programiranje, razumevanje računalniške
varnosti in popravljanje računalnika. Tu bi izpostavila razumevanje računalniške varnosti, ki
je pomembna tema v sodobnih modelih kurikulumov, v Sloveniji pa ni dobro predstavljena
osnovnošolskim učencem. Zato je potrebno dodatno izobraţevanje učencev, kot ga ponuja
Safe.si, SI-CERT in drugi.
Kompetenca informacijske pismenosti se mora, po mojem mnenju, razvijati pri učencih ţe v
osnovni šoli. Vsi predmeti naj bi razvijali zavedanje, kdaj učenec potrebuje informacijo,
zmoţnost iskanja informacije, vrednotenja in učinkovite rabe. Vsi naj bi se ţe v osnovni šoli
naučili učiti se. Vendar se ta kapacitivna zmoţnost od človeka do človeka razlikuje. IT
pismenosti se po mojem mnenju začno učenci učiti v srednjih šolah in kasneje na fakultetah.
Računalniško pismenost bi morali učenci po mojem mnenju začeti razvijati v osnovnih šolah,
vendar je predmet Računalništvo izbirni predmet in veliko učencev prestopi srednješolski
prag brez računalniške pismenosti.
V znanstvenem članku [55] avtorica poudarja, da je na internetu vedno več nevarnosti in se
zaradi tega lahko zgodi, da se bosta začela internetno širjenje in preoblikovanje ustavljati, saj
zaradi nevarnosti izgublja na zaupanju. Opozarja, da se moramo znati zavarovati proti
nevarnostim, saj smo z novo tehnologijo vedno manj zavarovani in izpostavljeni nevarnostim.
Opozarja tudi, da so novi mobilni telefoni naši novi računalniki in jih moramo ravno tako
zavarovati pred nevarnostmi.
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4.2

SAFE.SI

Slika 5: Logotip SAFE-SI

Je center za varnejši internet, ki nudi informacije in nasvete, kako varno in odgovorno
uporabljati internet in ostalo tehnologijo. Na spletni strani lahko najdemo strani, ki so
namenjene otrokom, najstnikom, staršem in učiteljem.
Na spletni strani, ki je namenjena otrokom, lahko najdemo risanke, katerih cilj je
izobraţevanje predšolskih otrok in mlajših osnovnošolcev o varni uporabi interneta s
poudarkom na zaščiti zasebnosti na spletu. V risankah nastopajo ovčke, ki prikaţejo otrokom,
da je pomembno, da se na spletu obnašamo odgovorno. Te risanke so nastale v okviru
evropskega

projekta

Ovce.sk.

Risanke

najdemo

na

spletnem

naslovu:

http://www.sheeplive.eu/. Za otroke so dosegljivi tudi e-gradiva, igre z vprašanji, nasveti,
priporočila, testi in e-razglednice.
Na spletni strani, ki je namenjena najstnikom, prav tako najdemo e-gradiva, nasvete,
priporočila, e-razglednice in igre. Dodani so še kviz, test zasvojenosti, video kotiček, vodiči
za uporabo socialnih omreţij. Najstnikom se ţelijo pribliţati z videi, ki jih tudi drugače veliko
pogledajo.
Na spletni strani, ki je namenjena staršem, najdemo e-gradiva, nasvete in priporočila, kako
lahko pomagajo otrokom, ko se le-ti znajdejo v teţavah, test zasvojenosti, da preverijo, če so
njihovi otroci zasvojeni, test za starše, da se na primerih naučijo, kako ravnati v določenih
situacijah. Na spletni strani ponujajo tudi srečanja za starše.
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Na spletni strani, ki je namenjena učiteljem, najdemo e-gradiva, nasvete, priporočila, uporabo
IKT7 v šoli, risanke Ovce, nasvet, kako organizirati seminarje za starše, delavnice za otroke in
delavnice izdelovanja lutk za najmlajše. S tem ţelijo spodbuditi, da bi tudi učitelji opozarjali
na nevarnosti in varnejšo uporabo interneta.
Na prvi strani objavljajo tudi novice, ki so povezane z varnostjo in mladimi, ki uporabljajo
internet [9].

4.3

SI-CERT

Slika 6: Logotip SI-CERT

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je center za posredovanje pri
internetnih incidentih, ki koordinira obveščanje in reševanje varnostnih problemov v
računalniških omreţjih v Sloveniji. Obravnavajo varnostne incidente; to so obvestila o
zlorabah, okuţbah in vdorih v računalniške sisteme. So kontaktna točka, ki opravlja
posredniško in svetovalno vlogo. Delujejo v okviru Arnesa (Akademske in raziskovalne
mreţe Slovenije), vendar pa sprejemajo prijave varnostnih incidentov za vsa računalniška
omreţja v Sloveniji.
Na svoji spletni strani imajo predstavljenih 6 varnostnih groţenj. Objavljajo tudi obvestila, ki
so povezana z varnostjo in ranljivostjo naprav. Opisano je tudi, kako si lahko sami zaščitimo
računalnik [12].

7

IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija.

27

4.4

VARNI NA INTERNETU

Slika 7: Logotip Varni na internetu

Cilj projekta Varni na internetu je zastavljen dolgoročno in naslavlja široko področje
problematike informacijske varnosti. Dvigniti ţelijo stopnjo informiranosti o varni rabi
interneta, to je tudi njihov ključni cilj projekta osveščanja slovenske javnosti. Projekt je
namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop namenjajo malim podjetjem, obrtnikom
in samostojnim podjetnikom. Informirati ţelijo tudi o varni uporabi spletnega bančništva,
česar drugje nisem zasledila [10].

4.5

VARNI INTERNET

Slika 8: Logotip Varni internet

Varni internet je podjetje, ki se ukvarja z zagotavljanjem originalnih in celovitih
izobraţevalnih rešitev na področju varne in osveščene uporabe interneta. V sklopu Šole
varnega interneta nudijo predavanja o osveščeni uporabi interneta, v katerem je sklop
predavanj s privlačnimi in radovednost vzbujajočimi naslovi in temami, ki naj bi slušatelje
popeljali na pot povsem novih in drugačnih pogledov na ta nov medij. Ta predavanja so
namenjena učencem, dijakom, staršem in učiteljem. Nudijo tudi eVarni internet. To je eizobraţevanje, ki je dosegljivo 24 ur na dan, 7 dni na teden, z ustrezno pripravljenimi
vsebinami, ki podajajo snov na vsebinsko bogat in zanimiv način, podkrepljeno s slikami in
animacijami, vmesnimi motivacijskimi vprašanji, testi ter praktičnimi vajami.
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4.6

SPLETNO OKO

Slika 9: Logotip Spletno oko

Spletno oko je slovenska spletna prijavna točka, kjer lahko anonimno prijavimo otroško
pornografijo in sovraţni govor na internetu. Deluje v okviru komunitarnega programa
Varnejši internet plus in organizacije INHOPE. Pri projektu sodelujejo tudi Vrhovno drţavno
toţilstvo Slovenije in policija ter predstavniki medijev in ostalih organizacij, ki aktivno
delujejo na področju varovanja pravic otrok. INHOPE je svetovna organizacija spletnih
prijavnih točk za nezakonite vsebine na internetu. Skrbi za povezovanje in sodelovanje med
točkami. Cilja organizacije sta odstranitev otroške pornografije s spleta in zaščita mladih pred
nezakonito uporabo interneta.
Na spletni strani zbirajo anonimne prijave otroške pornografije in sovraţnega govora na
spletu ter jih posredujejo pooblaščenim organom pregona. Vsak uporabnik interneta lahko
poda anonimno prijavo preko kratkega prijavnega obrazca, navesti je potrebno spletno stran,
kjer naj bi to opazili. Pregledovalci nato prijavo pregledajo, in če jo ocenijo, da je vsebina
nezakonita, jo posredujejo organom pregona. Če je vsebina na slovenskem streţniku, jo
nadalje obravnava policija. Prijavna točka po navodilih policije obvesti tudi ponudnika
gostiteljstva. Če gre za spletno stran na tujem streţniku, se jo preko slovenske policije
posreduje tudi Interpolu, nato še prijavni točki pod okriljem Inhopa v drţavi, kjer gostuje
streţnik z domnevno nezakonito vsebino.

29

5. EMPIRIČNA RAZISKAVA

Raziskavo o osveščenosti osnovnošolskih učencev v zvezi z internetno varnostjo sem opravila
na dveh osnovnih šolah. Moj namen je bil oceniti, katere internetne groţnje učenci ţe
poznajo, ter ugotoviti, ali tovrstna izobraţevanja v zvezi z varnostjo povečajo raven
osveščenosti o groţnjah varnega ravnanja med učenci. Prva je bila Osnovna šola Ledina, v
Ljubljani, druga je bila Osnovna šola Ig, v okolici Ljubljane. V raziskavi je sodelovalo 41
učencev in učenk iz Osnovne šole Ledina in 26 učencev in učenk iz Osnovne šole Ig. Ker sem
del raziskave opravljala na računalnikih, sem dobila dovoljenje s strani obeh šol, da raziskavo
opravim z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Računalništvo. V svoji raziskavi sem naredila
predtest in potest. Predtest je bil izveden v računalniški učilnici, kjer so učenci reševali
spletnega

detektiva,

ki

je

objavljen

na

spletni

strani:

http://spletni-

detektiv.varninainternetu.si/. Potest je bil sestavljen iz ankete, ki sem jo sestavila glede na
hipoteze v mojem diplomskem delu; vsebovala je tudi nekaj vprašanj, ki so bila zajeta v
spletnem detektivu in v Hitrem vodniku, ki so ga učenci dobili po opravljenem spletnem
detektivu v šoli. Namen je bil, da bi si učenci Hitri vodnik doma prebrali in se s starši o tem
pogovorili. V Hitrem vodniku so namreč objavljene nevarnosti, ki mogoče do sedaj niso bile
tako znane javnosti in se je o njih komaj začelo govoriti. Hitri vodnik je izdal SI-CERT,
nacionalni center za posredovanje pri omreţnih incidentih, v sodelovanju z Ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
V svoji raziskavi sem se najprej lotila predtesta, vprašalnika Spletni detektiv, zato bom najprej
podala rezultate le-tega. Največje moţno število točk je 50. Spodnja grafa prikazujeta
doseţeno število točk učencev obeh šol.
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Graf 1: Prikaz števila učencev za doseţeno število točk pri Spletnem detektivu

Grafikon prikazuje, koliko učencev določene šole je doseglo določeno število točk. Primer: 40
točk sta dosegla dva učenca OŠ Ledina in trije učenci OŠ Ig.
Kot lahko vidimo, so učenci OŠ Ledina dosegli boljše rezultate kot učenci OŠ Ig. Odstopanje
je lahko odraz tega, da so učenci OŠ Ledina imeli predavanja o varnosti na internetu, učenci
OŠ Ig pa tega še niso imeli. Lahko je tudi odraz ugibanja odgovorov. Nekateri so reševali
vprašalnik s pomočjo izločanja odgovorov.
Ko sem bila v učilnicah, sem opazila, da so na OŠ Ledina imeli plakat o nevarnostih centra
SAFE-SI, na OŠ Ig pa sem opazila enak plakat in še nekaj drugih, ki jih je naredila učiteljica
računalništva. Ţelela je namreč, da bi si učenci le-te prebrali in se naučili nekaj novega.
Ko bom pri anketi govorila o procentih vprašanih, se bodo ti procenti nanašali na omenjeno
šolo.
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5.1

ANKETA

Anketa je podana v Prilogi 1. Vendar pa nekateri učenci pri nekaterih vprašanjih niso vedeli
pravilnega odgovora, ali niso slišali za nobeno organizacijo ali noben antivirusni program,
zato sem tukaj dodala še odgovore nobenega ali ne vem. Tiste, ki so dodali svoj odgovor, sem
tudi upoštevala, saj so bili zanimivi za raziskavo.
1. Za katere od naslednjih organizacij si ţe slišal/a? (moţnih je več odgovorov)
a) SAFE-SI.
b) SI-CERT.
c) Varni na internetu.
d) Varni internet.
e) Spletno oko.
f) Nobeno.
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Graf 2: Prikaz odgovorov, za vprašanje 1, v procentih

Kot lahko vidimo iz tabele, je 24 učencev OŠ Ledina, kar je 59 % vprašanih, ţe slišalo za
SAFE-SI. Na OŠ Ig je takih učencev 6, kar je 23 % vprašanih. Za SI-CERT so slišali 3 učenci
OŠ Ledina, kar je 7 % vprašanih, in 4 učenci OŠ Ig, kar je 15 % vprašanih. Za Varni na
internetu je slišalo 30 učencev OŠ Ledina, kar je 73 % vprašanih, in 17 učencev OŠ Ig, kar je
65 % vprašanih. Za Varni internet je slišalo 10 učencev OŠ Ledina, kar je 24 % vprašanih, in
1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih. Za Spletno oko je slišalo 7 učencev OŠ
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Ledina, kar je 17 % vprašanih, in 5 učencev OŠ Ig, kar je 19 % vprašanih. Za nobeno od
naštetih nista slišala 2 učenca OŠ Ledina, kar je 5 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig,
kar je 4 % vprašanih.
Na obeh šolah sem opazila, da so imeli plakate SAFE-SI. Tako je verjetno to tudi vzrok, da
jih učenci poznajo. Varni na internetu so začeli osveščati javnost o nevarnostih in verjetno je
to posledica, da jih učenci poznajo. V tem letu, ko sem raziskovala za svojo diplomsko
nalogo, so se pojavili Varni internet, ki pa jih učenci OŠ Ledina poznajo bolj kot učenci OŠ
Ig.
Moja raziskovalna hipoteza se je glasila, da so učenci ţe slišali za nekatere izmed naštetih
organizacij. V obrazloţitvi grafa zbranih podatkov lahko vidimo, da učenci poznajo SAFE.SI
in Varni na internetu. Organizacije poskušajo čim bolj obveščati in postati prepoznavne, saj
na takšen način ljudje lahko javijo nevarnosti in jih opozorijo, da le-te obvestijo širšo javnost.
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2. Izmed naštetih virov obkroţi tiste, iz katerih si izvedel/a več o varnosti na spletu?
(moţnih je več odgovorov)
a) Starši.
b) Učitelji.
c) Predavanja o varnosti na šoli.
d) Facebook ali druga spletna socialna omreţja.
e) Prijatelji ali sošolci.
f) Mediji (časopisi, revije, spletni mediji (www.24ur.com, www.rtvslo.si, itd.)).
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Graf 3: Prikaz odgovorov, za vprašanje 2, v procentih

11 učencev OŠ Ledina, kar je 27 % vprašanih, se je odločilo za odgovor, da so od staršev
največ izvedeli o varnosti na spletu. Za isti odgovor se je odločilo 13 učencev OŠ Ig, kar je 50
% vprašanih. Da so učitelji tisti, ki so jih največ osveščali o varnosti na spletu, se je odločilo
22 učencev OŠ Ledina, kar je 54 % vprašanih, in 9 učencev OŠ Ig, kar je 35 % vprašanih. Za
odgovor Predavanja o varnosti na šoli, se je odločilo 25 učencev OŠ Ledina, kar je 61 %
vprašanih, in 14 učencev OŠ Ig, kar je 54 % vprašanih. Za odgovor Facebook ali druga
spletna socialna omreţja se je odločilo 5 učencev OŠ Ledina, kar je 12 % vprašanih. Na OŠ Ig
takih učencev ni. Za odgovor Prijatelji in sošolci se je odločilo 10 učencev OŠ Ledina, kar je
24 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih. Za odgovor Mediji se je
odločilo 19 učencev OŠ Ledina, kar je 46 % vprašanih, in 10 učencev OŠ Ig, kar je 38 %
vprašanih.
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Kot lahko vidimo, so učenci OŠ Ledina največ o varnosti izvedeli v okviru predavanj o
varnosti na šoli, nato od učiteljev, medijev in staršev. Učenci OŠ Ig so prav tako največ o
varnosti izvedeli s strani predavanj o varnosti na šoli, nato s strani staršev, medijev in
učiteljev. Opazimo lahko, da starši na podeţelju s svojimi otroki o varnosti na spletu govorijo
več kot pa starši v mestu.
Moja raziskovalna hipoteza se je glasila, da so učence o nevarnostih poučili s predavanji na
šoli. Kot lahko vidimo v obrazloţitvi grafa zbranih podatkov, trditev večinoma drţi. Učitelji
na šolah niso še tako zelo izobraţeni, da bi lahko o tem predavali, in se mogoče še ne
zavedajo, kako zelo pomembno je to. Zato se v ta proces vključujejo organizacije ali pa
učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Računalništvo.
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3. Katere zastonjske antivirusne programe poznaš? (moţnih je več odgovorov)
a) Avg.
b) Avast.
c) Spybot.
d) Zone alarm.
e) Avira.
f) Ad-Aware.
g) Nobenega od naštetih.
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Graf 4: Prikaz odgovorov, za vprašanje 3, v procentih

Pravilni odgovori na to vprašanje so a, b in e, torej Avg, Avast in Avira. Učenci so odgovorili
tako: 10 učencev OŠ Ledina je obkroţilo Avg, kar je 24 % vprašanih, in 3 učenci OŠ Ig, kar
je 12 % vprašanih. 17 učencev OŠ Ledina je obkroţilo Avast, kar je 41 % vprašanih, in 15
učencev OŠ Ig, kar je 58 % vprašanih. 6 učencev OŠ Ledina je obkroţilo Spybot, kar je 15 %
vprašanih, in 2 učenca OŠ Ig, kar je 8 % vprašanih. 5 učencev OŠ Ledina je obkroţilo Zone
alarm, kar je 12 % vprašanih, in 3 učenci OŠ Ig, kar je 12 % vprašanih. 17 učencev OŠ Ledina
je obkroţilo Avira, kar je 41 % vprašanih, in 6 učencev OŠ Ig, kar je 23 % vprašanih. 12
učencev OŠ Ledina je obkroţilo odgovor Ad-Aware, kar je 29 % vprašanih, in 4 učenci OŠ
Ig, kar je 15 % vprašanih. 4 učenci OŠ Ledina, kar je 10 % vprašanih, in 4 učenci OŠ Ig, kar
je 15 % vprašanih, so odgovorili, da ne poznajo nobenega izmed naštetih antivirusnih
programov.
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Kot lahko vidimo, največ učencev pozna antivirusni program Avast, nato Avira in Avg.
Marsikateri učenec ali učenka ne ve, kateri so antivirusni programi. Nihče namreč ni znal
obkroţiti vseh treh pravilnih odgovorov.
Učenci so mogoče še premladi, da bi se zavedali, kaj lahko antivirusni program prepreči in
koliko denarne škode lahko povzroči virus, če se naseli v računalnik.
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4. Kaj je nigerijska prevara?
a) Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v e-poštni nabiralnik, pri kateri je potrebno
poravnati vnaprej minimalno vsoto.
b) Je prevara, s katero spletni goljuf pridobi naša gesla.
c) Virus.
d) Ne vem.
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Graf 5: Prikaz odgovorov, za vprašanje 4, v procentih

Pravilni odgovor na to vprašanje je a, torej: Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v epoštni nabiralnik, pri kateri je potrebno poravnati vnaprej minimalno vsoto.
16 učencev OŠ Ledina, kar je 39 % vprašanih, in 7 učencev OŠ Ig, kar je 27 % vprašanih, je
odgovorilo, da je to neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v e-poštni nabiralnik, pri kateri je
potrebno poravnati vnaprej minimalno vsoto. 21 učencev OŠ Ledina, kar je 51 % vprašanih,
in 17 učencev OŠ Ig, kar je 65 % vprašanih, je odgovorilo s Prevara, s katero spletni goljuf
pridobi naša gesla. 3 učenci OŠ Ledina, kar je 8 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig,
kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo z Virus. 1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2 %
vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, sta odgovorila z Ne vem.
Kot lahko vidimo, je večina učencev na obeh šolah odgovorila napačno. Kot bomo videli v
nadaljevanju, nevarnosti, kot so nigerijska prevara, ribarjenje, seksting, niso povsem jasni
pojmi našim učencem. Verjetno jim še niso bili dovolj predstavljeni, zato se jih ne zavedajo in
niso pozorni nanje.
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5. Kaj je phishing ali ribarjenje?
a) Lovljenje rib.
b) Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v e-poštni nabiralnik, pri kateri je potrebno
poravnati vnaprej minimalno vsoto.
c) Spletni goljuf pridobi z odgovorom na elektronsko sporočilo naša gesla in
uporabniška imena, s katerimi dostopa do elektronske pošte, spletnega socialnega
omreţja ali spletne banke.
d) Ne vem.
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Graf 6: Prikaz odgovorov, za vprašanje 5, v procentih

Pravilni odgovor na vprašanje se glasi pod črko c: Spletni goljuf pridobi z odgovorom na
elektronsko sporočilo naša gesla in uporabniška imena, s katerimi dostopa do elektronske
pošte, spletnega socialnega omreţja ali spletne banke.
Nihče ni izbral odgovora Lovljenje rib. 6 učencev OŠ Ledina, kar je 15 % vprašanih, in 4
učenci OŠ Ig, kar je 15 % vprašanih, je odgovorilo z Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo
v e-poštni nabiralnik, pri kateri je potrebno poravnati vnaprej minimalno vsoto. 32 učencev
OŠ Ledina, kar je 78 % vprašanih, in 21 učencev OŠ Ig, kar je 81 % vprašanih, je odgovorilo
s Spletni goljuf pridobi z odgovorom na elektronsko sporočilo naša gesla in uporabniška
imena, s katerimi dostopa do elektronske pošte, spletnega socialnega omreţja ali spletne
banke. 3 učenci OŠ Ledina, kar je 7 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 %
vprašanih, je odgovorilo z Ne vem.
Iz grafa je razvidno, da so učenci na obeh šolah v večini odgovorili pravilno.
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6. Kaj je seksting?
a) Spletno spolno nadlegovanje.
b) Pošiljanje pol golih ali golih fotografij preko MMS/SMS sporočil.
c) Zmerjanje z rasnimi opazkami.
d) Ne vem.
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Graf 7: Prikaz odgovorov, za vprašanje 6, v procentih

Pravilni odgovor se glasi pod črko b: Pošiljanje pol golih ali golih fotografij preko MMS/SMS
sporočil.
17 učencev OŠ Ledina, kar je 41 % vprašanih, in 16 učencev OŠ Ig, kar je 61 % vprašanih, je
odgovorilo s Spletno spolno nadlegovanje. 20 učencev OŠ Ledina, kar je 49 % vprašanih, in 6
učencev OŠ Ig, kar je 23 % vprašanih, je odgovorilo s Pošiljanje pol golih ali golih fotografij
preko MMS/SMS sporočil. 2 učenca OŠ Ledina, kar je 5 % vprašanih, in 3 učenci OŠ Ig, kar
je 12 % vprašanih, je odgovorilo z Zmerjanje z rasnimi opazkami. 2 učenca OŠ Ledina, kar je
5 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo z Ne vem.
Kot lahko vidimo, je večina učencev OŠ Ig odgovorila napačno. Učenci OŠ Ledina so bili
dokaj izenačeni pri odgovoru a in b, vendar se jih je večina odločila za pravilen odgovor.
Opazimo lahko, da tudi ta pojem ni poznan večjemu številu učencev obeh šol.
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7. Pri spletnem bančništvu potrebujemo digitalno potrdilo. Kam naj shranimo kopijo
digitalnega podpisa?
a) Na računalnik.
b) Na mobilni telefon.
c) Na USB ali prenosi disk.
d) Ne vem.
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Graf 8: Prikaz odgovorov, za vprašanje 7, v procentih

Pravilni odgovor se glasi pod črko c: na USB ali prenosni disk.
16 učencev OŠ Ledina, kar je 39 % vprašanih, in 2 učenca OŠ Ig, kar je 8 % vprašanih, je
odgovorilo Na računalnik. 1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, in 2 učenca
OŠ Ig, kar je 8 % vprašanih, je odgovorilo Na mobilni telefon. 23 učencev OŠ Ledina, kar je
56 % vprašanih, in 22 učencev OŠ Ig, kar je 84 % vprašanih, je odgovorilo Na USB ali
prenosni disk. 1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, je odgovoril/a Ne vem.
Kot lahko vidimo, so učenci obeh šol v večini odgovorili s pravilnim odgovorom. Vendar pa
je procentualno več učencev OŠ Ig odgovorilo pravilno. Kot lahko vidimo, se učenci
zavedajo, kje je najbolj varno shraniti pomembne dokumente ali certifikate.
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8. Kakšna so tveganja pri spletnih nakupih? (moţnih je več odgovorov)
a) Kupec pove, da ţivi v Evropi, vendar kupuje za sorodnika v Nigeriji, torej moramo
poslati izdelek v Afriko.
b) Polomljena slovenščina – prevedeno s spletnim prevajalnikom.
c) Kupec prosi, da vnaprej pošljemo izdelek, da nam bo kasneje plačal.
d) Neverjetna ponudba – veliko ceneje kot v resnici.
e) Plačevanje preko Pay-Pala.
f) Plačevanje preko Western Union ali MoneyGram.
g) Ne vem.
90
80
70
60
50
Ledina

40

Ig

30
20
10
0
a

b

c

d

e

f

g

Graf 9: Prikaz odgovorov, za vprašanje 8, v procentih

Pravilni odgovori se glasijo pod črkami a, b, c, d, f, torej Kupec pove, da ţivi v Evropi, vendar
kupuje za sorodnika v Nigeriji, torej moramo poslati izdelek v Afriko; Polomljena slovenščina
– prevedeno s spletnim prevajalnikom; Kupec prosi, da vnaprej pošljemo izdelek, da nam bo
kasneje plačal; Neverjetna ponudba – veliko ceneje kot v resnici; Plačevanje preko Western
Union ali MoneyGram.
12 učencev OŠ Ledina, kar je 29 % vprašanih, in 10 učencev OŠ Ig, kar je 38 % vprašanih, je
odgovorilo Kupec pove, da ţivi v Evropi, vendar kupuje za sorodnika v Nigeriji, torej
moramo poslati izdelek v Afriko. 32 učencev OŠ Ledina , kar je 78 % vprašanih, in 19
učencev OŠ Ig, kar je 73 % vprašanih, je odgovorilo Polomljena slovenščina – prevedeno s
spletnim prevajalnikom. 26 učencev OŠ Ledina, kar je 63 % vprašanih, in 17 učencev OŠ Ig,
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kar je 65 % vprašanih, je odgovorilo Kupec prosi, da vnaprej pošljemo izdelek, da nam bo
kasneje plačal. 23 učencev OŠ Ledina, kar je 56 % vprašanih, in 15 učencev OŠ Ig, kar je 58
% vprašanih, je odgovorilo Neverjetna ponudba – veliko ceneje kot v resnici. 8 učencev OŠ
Ledina, kar je 20 % vprašanih, in 6 učencev OŠ Ig, kar je 23 % vprašanih, je odgovorilo
Plačevanje preko Pay-Pala. 18 učencev OŠ Ledina, kar je 44 % vprašanih, in 12 učencev OŠ
Ig, kar je 46 % vprašanih, je odgovorilo Plačevanje preko Western Union ali MoneyGram. 1
učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, je odgovoril/a Ne vem.
Kot lahko vidimo, so naši osnovnošolci zelo pazljivi, če dobijo e-pošto, kjer je razvidna
polomljena slovenščina. Na drugem mestu lahko vidimo, da učenci obeh šol dvomijo v
kredibilnost kupca, če le-ta prosi, da se izdelek pošlje vnaprej in da bo kasneje poravnal dolg.
Na tretjem mestu so učenci obeh šol izbrali neverjetno ponudbo – veliko ceneje kot v resnici.
Pri takih ponudbah obstaja dvom, ali bo izdelek poslan v celoti ali je mogoče pokvarjen,
vendar pa to ni nujno nevarnost. Na četrtem mestu so učenci obeh šol izbrali plačevanje preko
Western Union ali MoneyGram, kar sem ţe na začetku omenila, da je pravilni odgovor na
zastavljeno vprašanje. Omenjena sistema namreč ne omogočata sledenja nakazilu. Pri
nakazilu moramo vedno preveriti, ali bo denar nakazan v pravo drţavo. Šele na petem mestu
se pojavi odgovor Kupec pove, da ţivi v Evropi, vendar kupuje za sorodnika v Nigeriji, torej
moramo poslati izdelek v Afriko. Taka elektronska sporočila so v današnjem času zelo
pogosta, zato jih je zelo priporočljivo izbrisati ali se jim vsaj izogniti.
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9. Kako lahko nekdo dobi naše geslo? (moţnih je več odgovorov)
a) Nepazljivost.
b) Napisano geslo – na javnem mestu.
c) Povezovanje preko brezţične povezave pri prijatelju.
d) Kavarne z zastonjskim (free) internetom.
e) Napisano geslo – doma, v predalu.
f) Okuţen domači računalnik.
g) Ne vem.
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Graf 10: Prikaz odgovorov, za vprašanje 9, v procentih

Pravilni odgovori se glasijo pod črkami a, b, d, torej Nepazljivost, Napisano geslo – na
javnem mestu, Kavarne z zastonjskim (free) internetom, kjer si brskalnik samodejno zapomni
naše geslo.
24 učencev OŠ Ledina, kar je 59 % vprašanih, in 21 učencev OŠ Ig, kar je 81 % vprašanih, je
odgovorilo Nepazljivost. 30 učencev OŠ Ledina, kar je 73 % vprašanih, in 21 učencev OŠ Ig,
kar je 81 % vprašanih, je odgovorilo Napisano geslo – na javnem mestu. 7 učencev OŠ
Ledina, kar je 17 % vprašanih, in 4 učenci OŠ Ig, kar je 15 % vprašanih, je odgovorilo
Povezovanje preko brezţične povezave pri prijatelju. 19 učencev OŠ Ledina, kar je 46 %,
vprašanih, in 8 učencev OŠ Ig, kar je 31 % vprašanih, je odgovorilo Kavarne z zastonjskim
(free) internetom. 19 učencev OŠ Ledina, kar je 46 % vprašanih, in 13 učencev OŠ Ig, kar je
50 % vprašanih, je odgovorilo Napisano geslo – doma v predalu. 23 učencev OŠ Ledina, kar
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je 56 % vprašanih, in 14 učencev OŠ Ig, kar je 54 % vprašanih, je odgovorilo Okuţeni domači
računalnik. 1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, je ogovoril/a Ne vem.
Opazimo lahko, da so učenci seznanjeni, na kakšen način lahko nekdo dobi naše geslo.
Preseneča mogoče samo odgovor Napisano geslo – doma v predalu. To pomeni, da učenci
pričakujejo, da bodo starši vohunili za njimi in jih nadzirali. Ugotovitev se nanaša predvsem
na starše, če naj bi preiskali predal v otroški sobi. Temu se lahko starši izognejo tako, da
postavijo računalnik v sobo, kjer se vsi zadrţujejo, in od časa do časa pogledajo, kaj njihov
otrok počne na računalniku.
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10. Kakšno je varno geslo?
a) Kratko in enostavno.
b) Ime hišnega ljubljenčka.
c) Rojstni datum.
d) Vsaj 8 znakov, s številkami, velikimi in malimi črkami.
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Graf 11: Prikaz odgovorov, za vprašanje 10, v procentih

Pravilni odgovor se glasi pod črko d: Vsaj 8 znakov, s številkami, velikimi in malimi črkami.
41 učencev OŠ Ledina, kar je 100 % vprašanih, in 26 učencev OŠ Ig, kar je 100 % vprašanih,
je odgovorilo Vsaj 8 znakov, s številkami, velikimi in malimi črkami.
Vsi učenci se torej zavedajo, kakšno je varno geslo, in upam, da le-takega tudi uporabljajo.
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11. Kaj je varno objavljati na spletnem socialnem omreţju (npr. Facebook, MySpace itd.)?
(moţnih je več odgovorov)
a) Svoje ime in priimek.
b) Vzdevek.
c) Sluţbeni elektronski naslov.
d) Zasebni elektronski naslov.
e) Dodati osebe, ki jih zares poznamo.
f) Vse slike.
g) Vse osebne podatke.
h) Datum rojstva.
i) Dodati vsakega, ki nas prosi za prijateljstvo.
j) Izbrane slike.
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Graf 12: Prikaz odgovorov, za vprašanje 11, v procentih

Pravilni odgovori se glasijo pod črkami b, d, e, j: torej Vzdevek, Zasebni elektronski naslov,
Dodati osebe, ki jih zares poznamo, Izbrane slike.
17 učencev OŠ Ledina, kar je 41 % vprašanih, in 13 učencev OŠ Ig, kar je 50 % vprašanih, je
odgovorilo Ime in priimek. 36 učencev OŠ Ledina, kar je 88 % vprašanih, in 19 učencev OŠ
Ig, kar je 73 % vprašanih, je odgovorilo Vzdevek. 7 učencev OŠ Ledina, kar je 17 %
vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo Sluţbeni
elektronski naslov. 5 učencev OŠ Ledina, kar je 12 % vprašanih, in 2 učenca OŠ Ig, kar je 8
% vprašanih, je odgovorilo Zasebni elektronski naslov. 33 učencev OŠ Ledina, kar je 80 %
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vprašanih, in 22 učencev OŠ Ig, kar je 85 % vprašanih, je odgovorilo Dodajanje oseb, ki jih
zares poznajo. 1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, je odgovoril/a Vse
slike. 12 učencev OŠ Ledina, kar je 29 % vprašanih, in 7 učencev OŠ Ig, kar je 27 %
vprašanih, je odgovorilo Datum rojstva. 34 učencev OŠ Ledina, kar je 83 % vprašanih, in 18
učencev OŠ Ig, kar je 69 % vprašanih, je odgovorilo Izbrane slike.
Kot lahko vidimo, učenci še niso najbolj seznanjeni, kaj lahko objavljajo na spletnem
socialnem omreţju. Vendar pa moramo priznati, da tudi mi objavimo svoje ime in priimek,
čeprav bi bilo boljše, da bi objavili vzdevek. Predvsem ni zaţeleno uporabljati sluţbenega
elektronskega naslova, ampak zasebnega.
Raziskovalna hipoteza se je glasila, da učenci ne vedo, kaj je najbolje objaviti na socialnih
omreţjih, da jim to ne bi škodilo v prihodnosti. Kot lahko vidimo v obrazloţitvi grafa zbranih
podatkov, trditev večinoma drţi. Ob uvedbi spletnih socialnih omreţij je bilo premalo govora
o tem, kaj je dobro in kaj ne. Sedaj so začele organizacije in tudi ljudje sami opozarjati na
nevarnosti in o tem osveščati, saj lahko na internetu najdemo veliko primerov nevarnosti, ki
so se razvili predvsem zaradi uporabe spletnih socialnih omreţij.
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12. S katerimi nevarnostmi si se ţe srečal/a? (moţnih je več odgovorov)
a) Seksting.
b) Spletno nadlegovanje.
c) Zmerjanje na socialnem omreţju.
d) Manipuliranjem (nekdo je spremenil tvojo sliko in jo uporabil proti tebi).
e) Kruti obroč (spletna stran, postavljena s strani vplivnih sošolcev proti manj
priljubljenim sošolcem, tam se le-tem posmehujejo).
f) Kraja identitete (so uporabili tvoje ime za odprtje profila na socialnem omreţju).
g) Nezakonita vsebina (spletne strani, kjer objavljajo zlorabe otrok, sovraţni govor).
h) Nezaţelena pošta ali spam.
i) Phishing ali ribarjenje.
j) Otroška pornografija.
k) Grooming (odrasel se je pretvarjal, da je tvoj vrstnik, zato da bi vzpostavil stik s
teboj).
l) Škodljiva programska oprema (črvi, virusi, trojanski konji, flood, vohunski
programi).
m) Nobeno.
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Graf 13: Prikaz odgovorov, za vprašanje 12, v procentih

Pri tem vprašanju me je zanimalo predvsem, s čim so še naši osnovnošolci ţe srečali na
internetu. Med odgovori najdemo skoraj vse nevarnosti, ki so omenjene v mojem diplomskem
delu.
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1 učenec ali učenka OŠ Ledina, kar je 2,5 % vprašanih, je odgovoril ali odgovorila, da se je
srečal/a s sekstingom. Na OŠ Ig takih učencev ni bilo. 8 učencev OŠ Ledina, kar je 20 %
vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe
srečali s spletnim nadlegovanjem. 14 učencev OŠ Ledina, kar je 34 % vprašanih, in 2 učenca
OŠ Ig, kar je 8 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe srečali z zmerjanjem na socialnem
omreţju. 3 učenci OŠ Ledina, kar je 7 % vprašanih, in 2 učenca OŠ Ig, kar je 8 % vprašanih,
je odgovorilo, da so se ţe srečali z manipuliranjem (nekdo je spremenil njihovo sliko in jo
uporabil proti njim). 5 učencev OŠ Ledina, kar je 12 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ
Ig, kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe srečali s krutim obročem (tj. spletna stran,
postavljena s strani vplivnih sošolcev proti manj priljubljenim sošolcem, tam se le-tem
posmehujejo). 4 učenci OŠ Ledina, kar je 10 % vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar
je 4 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe srečali s krajo identitete (so uporabili njihovo ime
za odprtje profila na socialnem omreţju). 3 učenci OŠ Ledina, kar je 7 % vprašanih, so
odgovorili, da so se ţe srečali z nezakonito vsebino (spletne strani, kjer objavljajo zlorabe
otrok, sovraţni govor). Na OŠ Ig takih učencev ni bilo. 16 učencev OŠ Ledina, kar je 39 %
vprašanih, in 16 učencev OŠ Ig, kar je 62 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe srečali z
nezaţeleno pošto ali spam-om. 2 učenca OŠ Ledina, kar je 5 % vprašanih je odgovorilo, da so
se ţe srečali s phishingom ali ribarjenjem. Na OŠ Ig takih učencev ni bilo. Na nobeni izmed
raziskovanih šol se niso učenci srečali z otroško pornografijo. 3 učenci OŠ Ledina, kar je 7 %
vprašanih, in 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe
srečali z groomingom (odrasel se je pretvarjal, da je njihov vrstnik, zato da bi vzpostavil stik z
njimi). 25 učencev OŠ Ledina, kar je 61 % vprašanih, in 17 učencev OŠ Ig, kar je 65 %
vprašanih, je odgovorilo, da so se ţe srečali s škodljivo programsko opremo (črvi, virusi,
trojanski konji, flood, vohunski programi). 8 učencev OŠ Ledina, kar je 20 % vprašanih, in 3
učenci OŠ Ig, kar je 12 % vprašanih, je odgovorilo, da se niso srečali z nobeno od naštetih
nevarnosti.
Opazimo lahko, da so se učenci največ srečevali z nezaţeleno pošto in škodljivo programsko
opremo. Druga odstopanja, ki jih lahko opazimo, so zmerjanje na socialnem omreţju, spletno
nadlegovanje, kruti obroč, kraja identitete. Vsa ta odstopanja so se pojavila med učenci OŠ
Ledina. Iz tega lahko sklepamo, da so v mestu takšni problemi bolj pogosti kot na podeţelju.

50

Učenci so bolj domači s spletnimi socialnimi omreţji in računalnikom ter tako hitreje doţivijo
neprijetne dogodke.
Raziskovalna hipoteza se je glasila, da so se učenci ţe srečali z nezaţeleno pošto, s škodljivo
programsko opremo (trojanci, virusi). Hipoteza torej drţi, saj to velja v največji meri. So pa
tudi primeri učencev, ki so se jim zgodile še druge omenjene nevarnosti.
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13. Kaj narediš, če naletiš na kaj od zgoraj naštetega? (moţnih je več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Takoj zaprem brskalnik.
Pokličem na pomoč starše.
Pokličem na pomoč starejšega brata ali starejšo sestro.
Vprašam v šoli učitelja/ico računalništva.
Vprašam sošolca/ko.
Nič.
Sam/a uredim.
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Graf 14: Prikaz odgovorov, za vprašanje 13, v procentih

Pri tem vprašanju ni pravilnih in napačnih odgovorov, ampak me je zanimalo, kaj naši
osnovnošolci naredijo, če se na računalniku pripeti kaj nepredvidljivega, torej v prejšnjem
vprašanju naštete moţnosti.
20 učencev OŠ Ledina, kar je 49 % vprašanih, in 15 učencev OŠ Ig, kar je 58 % vprašanih, je
odgovorilo, da takoj zaprejo brskalnik. 18 učencev OŠ Ledina, kar je 44 % vprašanih, in 15
učencev OŠ Ig, kar je 58 % vprašanih, je odgovorilo, da pokličejo na pomoč starše. 8 učencev
OŠ Ledina, kar je 20 % vprašanih, in 4 učenci OŠ Ig, kar je 15 % vprašanih, je odgovorilo, da
pokličejo na pomoč starejšega brata ali starejšo sestro. 12 učencev OŠ Ledina, kar je 29 %
vprašanih, in 8 učencev OŠ Ig, kar je 31 % vprašanih, je odgovorilo, da vpraša v šoli
učitelja/ico računalništva. 2 učenca OŠ Ledina, kar je 5 % vprašanih, in 2 učenca OŠ Ig, kar je
8 % vprašanih, je odgovorilo, da vpraša sošolca/ko. 3 učenci OŠ Ledina, kar je 7 % vprašanih,
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je odgovorilo, da ne naredi ničesar. 1 učenec ali učenka OŠ Ig, kar je 4 % vprašanih, je
odgovoril, da sam uredi.
Kot lahko opazimo, učenci najpogosteje takoj zaprejo brskalnik ali pokličejo na pomoč
domače, starše ali starejšega brata ali sestro. Nekateri povprašajo za pomoč oziroma nasvet
tudi učitelja ali učiteljico računalništva. Malo je takih, ki vprašajo sošolca/ko ali ne naredijo
ničesar.
Moja hipoteza se je glasila, da se učenci poskušajo ubraniti nevarnostim tako, da zaprejo
spletni brskalnik. Hipoteza glede na rezultate tudi drţi. Verjetno je to zato, ker se vsak najprej
ustraši, da je naredil nekaj napačnega, in najlaţje je takoj zapreti brskalnik.

5.2

SPLOŠNE UGOTOVITVE

Kot lahko vidimo iz grafov, so učenci v mestu in učenci na vasi dokaj izenačeni glede
osveščenosti o nevarnostih na internetu. Torej hipoteza Učenci na vasi in učenci v mestu so
enako osveščeni o nevarnostih na spletu drţi. Naslednja hipoteza se glasi Okolje vpliva na
seznanjenost z nevarnostmi. Le-ta ne drţi. Glede na ugotovitve raziskave se je pokazalo, da
okolje bolj vpliva na to, koliko nevarnosti so ţe spoznali oziroma so se jim dogodile.
Preostale hipoteze sem razloţila ob grafih, vendar pa jih za laţje branje prilagam še tukaj.
Naslednja raziskovalna hipoteza se je glasila, da so učenci ţe slišali za nekatere izmed
naštetih organizacij, ki se ukvarjajo z osveščanjem o internetnih nevarnostih. V obrazloţitvi
grafa zbranih podatkov lahko vidimo, da trditev drţi. Organizacije poskušajo čim bolj
obveščati in postati prepoznavne, saj na takšen način ljudje lahko javijo nevarnosti in jih
opozorijo, da na le-te obvestijo širšo javnost.
Raziskovalna hipoteza se je glasila, da so učence o nevarnostih poučili s predavanji na šoli.
Kot lahko vidimo v obrazloţitvi grafa zbranih podatkov, trditev drţi. Učitelji na šolah niso še
tako zelo izobraţeni, da bi lahko o tem predavali, in se mogoče še ne zavedajo, kako zelo
pomembno je to. Zato se v ta proces vključujejo organizacije ali pa učitelji, ki poučujejo
izbirni predmet računalništvo.
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Naslednja raziskovalna hipoteza se je glasila, da učenci ne vedo, kaj je najbolje objaviti na
socialnih omreţjih, da jim to ne bi škodilo v prihodnosti. Kot lahko vidimo v obrazloţitvi
grafa zbranih podatkov, moja predpostavka drţi. Ob uvedbi spletnih socialnih omreţij je bilo
premalo govora o tem, kaj je dobro in kaj ne. Sedaj so začele organizacije in tudi ljudje sami
opozarjati na nevarnosti in o tem osveščati, saj lahko na internetu najdemo veliko primerov
nevarnosti, ki so se razvile predvsem zaradi uporabe spletnih socialnih omreţij.
Naslednja hipoteza se je glasila, da so se učenci ţe srečali z nezaţeleno pošto, s škodljivo
programsko opremo (trojanci, virusi). Hipoteza torej drţi, saj to velja v največji meri. So pa
tudi primeri, ko so se jim zgodile še druge omenjene nevarnosti.
Naslednja hipoteza se je glasila, da se učenci poskušajo ubraniti nevarnostim tako, da zaprejo
spletni brskalnik. Hipoteza glede na rezultate tudi drţi. Verjetno je to zato, ker se vsak najprej
ustraši, da je naredil nekaj napačnega, in najlaţje je takoj zapreti brskalnik.
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6. ZAKLJUČEK
Nevarnosti so prisotne v našem ţivljenju na vsakem koraku. Z razširitvijo interneta so se
internetne nevarnosti preselile še v naš dom. Vendar se tem nevarnostim laţje izognemo kot
pa nevarnostim na cesti. Kadar se spomnim na nevarnosti, imam pred očmi video posnetek z
Youtuba, kjer mama odpira vrata neznancem, s katerimi se njen otrok dopisuje. V hišo
namreč povabi ljudi, od nasilnih skrajneţev do pedofilov. Če bi se to dogajajo v resničnem
ţivljenju, bi jim verjetno zaprla vrata pred nosom, tako se pa to dogaja na internetu in mama
proti temu ne more ukreniti ničesar.
Zaradi tega so ustanovili veliko organizacij, ki poskušajo osveščati učence, starše in učitelje.
Ko sem tekom nastajanja mojega diplomskega dela hodila na razna predavanja, sem dobila
občutek, da je najbolj strah starše, kaj narediti in kako zaščititi svojega otroka. Razlog tiči v
tem, da sami računalnik uporabljajo v sluţbi, ker ga morajo, doma se ga izogibajo, če je le
moţno. Vendar so ugotovili, da bodo morali tudi doma uporabljati računalnik, da se bodo bolj
izobrazili in s tem pomagali svojim otrokom. Razlike so tudi med starši, saj nekatere nova
tehnologija zelo zanima, nekateri so samouki, nekateri pa so se tekom študija izobrazili o
računalništvu in posledično poznajo tehnologije in nevarnosti, ki izhajajo iz njene pogoste
rabe. Starši na predavanju o internetni varnosti so prišli do ugotovitve, da je najbolje, da se z
otrokom usedejo za računalnik, skupaj pregledajo strani in se o njih pogovorijo. Nekateri
starši zagovarjajo manj strogi nadzor nad otrokom med rabo interneta, vendar pa jih kljub
temu ne prepustijo samih, ampak jih imajo pod nadzorom, vendar ne strogim. Za starše sem
odkrila tudi priročnik, ki so ga izdali Projekt SAFE-SI, Fakulteta za druţbene vede in Center
za metodologijo in informatiko. V njem se najde veliko koristnih informacij za starše.
Učiteljem priporočam zelo dober priročnik, ki se glasi Deskanje po varnih vodah: gradiva za
učitelje, CD priročnik za razredne aktivnosti. Izdali so ga prav tako projekt SAFE-SI,
Fakulteta za druţbene vede in Center za metodologijo in informatiko. V njem so opisane
nevarnosti, kako lahko učitelji zaščitijo računalnike v računalniški učilnici, pravni vidiki in
priporočila za varno rabo interneta v šoli.
Menim, da v šolskih učbenikih za računalništvo kot izbirni predmet, ni poudarka na temi o
varnosti. Opozarjajo samo na ključne nevarnosti, kot so virusi, trojanski konji in črvi.
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Verjetno je tudi v tem eden od razlogov za porast organizacij, ki so se s tem pričele ukvarjati.
Teme o internetni varnosti bi lahko hipotetično bile obravnavane med poukom računalništva,
ki v osnovnih šolah ni obvezni predmet, ampak izbirni.
V diplomi sem raziskovala tudi, koliko so naši učenci seznanjeni z nevarnostmi. Nevarnosti,
ki so ţe dalj časa prisotne na internetu, učenci ţe zelo dobro poznajo. Zatakne se pri novejših
nevarnostih, ki jih ne poznajo dobro ali pa celo ne poznajo. Glede na trend bodo učitelji
verjetno vedno več opozarjali na nevarnosti in se s tem tudi samoizobraţevali. Najbolj
pomembno je, da se učencem pove, kaj narediti v določenem primeru ali kako se vesti, da do
tega ne pride.
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8. PRILOGE
8.1

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK

Sem Mojca Poljanec, absolventka Pedagoške fakultete, smeri Matematika in računalništvo. Za
diplomsko nalogo raziskujem temo Varnost na internetu med osnovnošolskimi učenci, zato je
pred vami tudi ta vprašalnik. Ţe vnaprej se vam zahvaljujem za reševanje.
1.

Za katere od naslednjih organizacij si ţe slišal/a? (moţnih je več odgovorov)
a) SAFE-SI.
b) SI-CERT.
c) Varni na internetu.
d) Varni internet.
e) Spletno oko.

2.

Izmed naštetih virov obkroţi tiste, iz katerih si izvedel/a več o varnosti na spletu?
(moţnih je več odgovorov)
a) Starši.
b) Učitelji.
c) Predavanja o varnosti na šoli.
d) Facebook ali druga spletna socialna omreţja.
e) Prijatelji ali sošolci.
f) Mediji (časopisi, revije, spletni mediji (www.24ur.com, www.rtvslo.si, itd.)).

3.

Katere zastonjske antivirusne programe poznaš? (moţnih je več odgovorov)
a) Avg.
b) Avast.
c) Spybot.
d) Zone alarm.
e) Avira.
f) Ad-Aware.

4.

Kaj je nigerijska prevara?
a) Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v e-poštni nabiralnik, pri kateri je potrebno
poravnati vnaprej minimalno vsoto.
b) Je prevara, s katero spletni goljuf pridobi naša gesla.
c) Virus.
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5.

Kaj je phishing ali ribarjenje?
a) Lovljenje rib.
b) Neverjetna ponudba, ki jo lahko dobimo v e-poštni nabiralnik, pri kateri je potrebno
poravnati vnaprej minimalno vsoto.
c) Spletni goljuf pridobi z odgovorom na elektronsko sporočilo naša gesla in uporabniška
imena, s katerimi dostopa do elektronske pošte, spletnega socialnega omreţja ali
spletne banke.

6.

Kaj je seksting?
a) Spletno spolno nadlegovanje.
b) Pošiljanje pol golih ali golih fotografij preko MMS/SMS sporočil.
c) Zmerjanje z rasnimi opazkami.

7.

Pri spletnem bančništvu potrebujemo digitalno potrdilo. Kam naj shranimo kopijo
digitalnega podpisa?
a) Na računalnik.
b) Na mobilni telefon.
c) Na USB ali prenosi disk.

8.

Kakšna so tveganja pri spletnih nakupih? (moţnih je več odgovorov)
a) Kupec pove, da ţivi v Evropi, vendar kupuje za sorodnika v Nigeriji, torej moramo
poslati izdelek v Afriko.
b) Polomljena slovenščina – prevedeno s spletnim prevajalnikom.
c) Kupec prosi, da vnaprej pošljemo izdelek, da nam bo kasneje plačal.
d) Neverjetna ponudba – veliko ceneje kot v resnici.
e) Plačevanje preko Pay-Pala.
f) Plačevanje preko Western Union ali MoneyGram.

9.

Kako lahko nekdo dobi naše geslo? (moţnih je več odgovorov)
a) Nepazljivost.
b) Napisano geslo – na javnem mestu.
c) Povezovanje preko brezţične povezave pri prijatelju.
d) Kavarne z zastonjskim (free) internetom.
e) Napisano geslo – doma v predalu.
f) Okuţen domači računalnik.

10. Kakšno je varno geslo?
a) Kratko in enostavno.
b) Ime hišnega ljubljenčka.
c) Rojstni datum.
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d) Vsaj 8 znakov, s številkami, velikimi in malimi črkami.
11. Kaj je varno objavljati na spletnem socialnem omreţju (npr. Facebook, MySpace itd.)?
(moţnih je več odgovorov)
a) Svoje ime in priimek.
b) Vzdevek.
c) Sluţbeni elektronski naslov.
d) Zasebni elektronski naslov.
e) Dodati osebe, ki jih zares poznamo.
f) Vse slike.
g) Vse osebne podatke.
h) Datum rojstva.
i) Dodati vsakega, ki nas prosi za prijateljstvo.
j) Izbrane slike.
12. S katerimi nevarnostmi si se ţe srečal/a? (moţnih je več odgovorov)
a) Seksting.
b) Spletno nadlegovanje.
c) Zmerjanje na socialnem omreţju.
d) Manipuliranjem (nekdo je spremenil tvojo sliko in jo uporabil proti tebi).
e) Kruti obroč (spletna stran, postavljena s strani vplivnih sošolcev proti manj
priljubljenim sošolcem, tam se le-tem posmehujejo).
f) Kraja identitete (so uporabili tvoje ime za odprtje profila na socialnem omreţju).
g) Nezakonita vsebina (spletne strani, kjer objavljajo zlorabe otrok, sovraţni govor).
h) Nezaţelena pošta ali spam.
i) Phishing ali ribarjenje.
j) Otroška pornografija.
k) Grooming (odrasel se je pretvarjal, da je tvoj vrstnik, zato da bi vzpostavil stik s
teboj).
l) Škodljiva programska oprema (črvi, virusi, trojanski konji, flood, vohunski programi).
13. Kaj narediš, če naletiš na kaj od zgoraj naštetega? (moţnih je več odgovorov)
a) Takoj zaprem brskalnik.
b) Pokličem na pomoč starše.
c) Pokličem na pomoč starejšega brata ali starejšo sestro.
d) Vprašam v šoli učitelja/ico računalništva.
e) Vprašam sošolca/ko.
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8.2

PRILOGA 2: HITRI VODNIK abc varnosti na spletu

Knjiţica se nahaja na notranji strani zadnje platnice.
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