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TEMA DIPLOMSKEGA DELA
Obravnavajte temaƟko varne rabe interneta v slovenskih šolah. Opišite pogoste varnostne grožnje.
Raziščite, kdo skrbi za internetno varnost in za osveščanje učencev, staršev in učiteljev o varni rabi
interneta, na kakšen način se izvajajo izobraževanja na to temo, za koga in kako pogosto.
Obravnavajte tudi, kako je omenjena tematika pokrita kurikularno.
V slovenskih šolah izpeljite empirično raziskavo, s katero boste ocenili odnos šol do osveščanja o varni
rabi interneta.

V Ljubljani, december 2013

dr. Irena Nančovska Šerbec, doc.
mag. Domen Božeglav, predavatelj
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POVZETEK
Dandanes si življenje brez interneta težko predstavljamo. Otroci in mladostniki so si z njim »domači«
že od samega rojstva. Uporaba interneta se razlikuje od posameznika do posameznika, vključuje pa
lahko igranje spletnih iger, gledanje videoposnetkov, uporabo družabnih omrežij, pošiljanje spletne
pošte ipd. Najbolj ranljivi uporabniki interneta so otroci, ki lahko hitro postanejo žrtve incidentov.
Otroci pa interneta ne uporabljajo samo doma, ampak tudi v šoli in drugih javnih prostorih. Zato je
pomembno, da jih naučimo varne uporabe interneta, da se bodo lahko sami zavarovali pred
neželenimi incidenti, kjerkoli ga bodo uporabljali. Šola lahko v veliki meri pripomore k prenosu znanja
o varni rabi interneta tako na učence, starše kot tudi na šolske delavce. Zato nas je zanimalo, kako v
slovenskih osnovnih šolah skrbijo za osveščanje in prenos tega znanja.
V ta namen smo izvedli empirično raziskavo, s katero smo želeli podrobneje izvedeti, kdo na šoli skrbi
za osveščanje o varni rabi interneta, na kakšen način osveščanje izvajajo, za koga in seveda kako
pogosto. Žal je v šolskih pravilnikih tematika o varni rabi interneta skopo omenjena, kljub temu pa
glede na raziskavo dobimo občutek, da v večini šol skrbijo za osveščanje.
Rezultati so tudi pokazali, da v slovenskih šolah za osveščanje o varni rabi interneta najpogosteje
skrbi ROID (računalnikar –organizator informacijskih dejavnosti), ki mu hitro sledi učitelj
računalništva. Med najbolj poznano organizacijo, ki se ukvarja z osveščanjem o varni rabi interneta,
spada Center za varnejši internet –Safe.si, ki jo šole v večini primerov izberejo tudi za samo izvajanje
izobraževanj in delavnic tako za učence, starše kot tudi šolske delavce. Šole v večini primerov
organizirajo izobraževanje za učence na letni ravni, medtem ko za starše in šolske delavce v razmiku
enega do treh let. Zanimalo nas je tudi, kdo skrbi za reševanje problemov, v katere so vključeni
učenci na spletu. Izkazalo se je, da je na večini slovenskih šol za to funkcijo zadolžen svetovalni
delavec.

Ključne besede: varna raba interneta, uporaba interneta v osnovni šoli, internetne nevarnosti,
izobraževanje o varni rabi interneta, osveščanje o varni rabi interneta, uporaba interneta med učenci,
sexting, cyberbullying, internetna zasvojenost, učni načrt predmeta računalništvo

ACM KLASIFIKACIJA:
K.3 Računalništvo in izobraževanje
K.3.1 Uporaba računalnikov v izobraževanju
K.3.2 Poučevanje računalništva in informatike
K.4 Računalniki in družba
K.4.1 Vprašanje javne politike
K.6 Upravljanje računalniških in informacijskih sistemov
K.6.5 Varnost in zaščita
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ABSTRACT
Nowadays it is difficult to imagine life without the Internet. Younger generations have been familiar
with it since their birth. The use of the Internet varies from one individual to the other and it can
include playing Internet games, watching videos, using social networks, sending emails, etc. It is
important to state, that the most vulnerable users of the Internet are children, who can easily
become victims of different incidents.
Children do not use the Internet only at home, but also at school and in other public places. It is
therefore crucial, they learn to use the Internet safely in order for them to be able to protect
themselves from unwanted incidents at any time or place. Schools can play a significant role in
teaching the safe use of the Internet to the pupils, their parents, as well as school workers.
Therefore, we became interested in how the schools were dealing with this aspect.
For this purpose, we conducted an empirical research, with which we aimed to recognize, who was
responsible for teaching the safe use of the Internet, the ways and methods in which the teaching
was conducted, who was targeted with the teaching and how often it was performed. Unfortunately,
the issue of the safe use of the Internet is barely mentioned in the school legislation. However,
according to our research, that does not result in poor or insufficient dealing with it in real life.
The results have also shown, that usually the person in charge of the teaching about the safe use of
the Internet in school is a computer expert (usually an organizer of information activities), who is
shortly followed by the computer science teacher. Safe.si (Safer Internet Centre) is the most
recognized institution, that deals with the teaching about the safe use of the Internet. Schools often
seek their services for improving the teachers' as well as the pupils' and their parents' knowledge by
applying for their workshops and seminars. Schools mostly organise lessons for the pupils throughout
the year, while for the parents and school workers once in one to three years. We were also
interested in who is responsible for dealing with problems of online students and we concluded that
those experts were usually school consultants.
Key words: Safe use of the Internet, Internet use in elementary school, Internet dangers, educating
on the safe use of the Internet, pupils' use of the Internet, sexting, cyberbullying, Internet addiction,
computer science Curriculum
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1 UVOD
Internet uporablja iz dneva v dan vedno več ljudi. Glede na raziskavo, ki je bila opravljena
februarja 2013 pod okriljem International Telecommunication Uniona v Švici, je po zadnjih
podatkih v času raziskave internet uporabljalo 39 % svetovnega prebivalstva. Zabeležili so tudi
podatek, da kar 75 % Evropejcev uporablja internet, kar pomeni, da ima Evropa najvišjo stopnjo
uporabe interneta glede na število prebivalcev. Sledi ji Amerika z 61 % (International
Telecommunication Union 2013).
Način uporabe interneta se razlikuje od uporabnika do uporabnika. Nekateri obsedeno spremljajo
novice, pišejo spletne dnevnike, pošiljajo sporočila ter redno spremljajo in sodelujejo na
družabnih omrežjih, lahko jim rečemo aktivni internetni obsedenci. Za druge sta računalnik in
internet ključnega pomena tako doma, v šoli ali službi, kjer sicer niso tako predani razsežnostim
interneta, vendar so kljub temu stalno »priključeni« vanj/nanj. Tretji so tisti, ki nekajkrat dnevno
pogledajo elektronsko pošto, oddajo kakšno naročilo prek spletne trgovine in preberejo novice
prek informacijske spletne strani. Seveda pa vedno na koncu ostanejo še tisti, ki interneta sploh
ne uporabljajo –ali ga nočejo ali si ga finančno ne morejo privoščiti (Carr 2011, 18 –19).
Kako pa je pri otrocih? Današnji otroci in mladostniki so s tehnologijo in internetom »domači« že
od samega rojstva. Računalniške igre, e-pošta, internet in mobilni telefoni so takorekoč del
njihovega življenja (Prensky 2001). Tehnologija prinaša ogromno pozitivnih priložnosti za otroke,
ne smemo pa pozabiti na tiste negativne, kot so depresija, zasvojenost in občutek izločenosti, do
katerih lahko pridemo ob nepravilni uporabi sodobne tehnologije in interneta (Ribble 2010).
Otroci pa ne uporabljajo interneta samo doma oz. pri prijateljih, ampak tudi na javnih mestih in s
tem v šoli. Učenci lahko uporabljajo internet v šoli kot »pripomoček« pri učni uri ali pa le kot
sprostitev med odmori. Ena izmed odgovornosti šole do učencev je, da poskrbi za njihovo varnost.
Žal pa učence pri uporabi interneta ne more zaščititi, lahko le poskrbi, da prejmejo ustrezno
znanje in veščine, kako se zaščititi pred nevarnostmi.
Pri načinu uporabe interneta pa ima veliko vlogo tudi vzgoja, pri kateri imajo še vedno glavno in
ključno besedo starši, saj poleg šole in šolskih delavcev pomembno vplivajo na znanje o varni rabi
interneta. Vsi pa lahko pomagajo otrokom le pod pogojem, da so sami o tem dovolj izobraženi.

1.1 CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Na temo varne uporabe interneta je bilo v preteklosti zapisanih že veliko diplomskih del. Večina
od njih se je poglobila v same nevarnosti, ki nam pretijo ob uporabi interneta, ali v vpliv in
uporabo interneta med otroki, nihče pa se še ni odločil raziskati, kako je na šolah poskrbljeno za
varno rabo interneta tako za učence, starše kot šolske delavce. Šolski delavci lahko v veliki meri
pripomorejo k osveščanju in izobraževanju o varni rabi interneta, vendar morajo za opravljanje te
funkcije biti tudi sami dobro izobraženi, podobno pa velja tudi za starše.
Odločili smo se, da s pomočjo vprašalnika raziščemo, kako na slovenskih osnovnih šolah skrbijo za
varno rabo interneta za učence, starše in šolske delavce.
1

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta

Robertina Dugar: diplomsko delo

1.2 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA
V diplomskem delu se bomo najprej osredotočili na uporabo interneta med učenci v osnovi šoli.
Podrobneje, v katerih prostorih lahko učenci v šoli uporabljajo internet, prek katerih naprav ter
kdaj lahko dostopajo do interneta.
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere glavne nevarnosti, ki lahko doletijo učence, pa tudi
druge uporabnike ob uporabi interneta. Pripisali bomo tudi način, kako lahko učitelji in drugi šolski
delavci pomagajo učencem preprečiti nastanek določenega spletnega incidenta.
Nato bomo opisali, kako lahko šola poskrbi za osveščanje in izobraževanje o varni rabi interneta
tako učitelje kot druge strokovne delavce. Preverili bomo, kaj je zapisano v šolskih pravilnikih, ter
predstavili razna spletna gradiva in dejavnosti, s pomočjo katerih lahko šolski delavci pridobijo
ustrezno znanje o varni rabi interneta, ki ga nato posredujejo učencem.
Zadnji del teoretičnega dela pa bomo za razliko od prejšnjega poglavja, kjer smo se posvetili
šolskim delavcem, namenili aktivnostim in uporabi gradiv za osveščanje učencev o internetni
varnosti. Tukaj bomo predstavili razne spletne strani, izobraževanja, igre ter druga gradiva, ki so
namenjena učencem, z namenom, da pridobijo ustrezno izobrazbo o varni rabi interneta.
Diplomsko delo bomo zaključili z opisom rezultatov empirične raziskave o varni rabi interneta na
slovenskih osnovnih šolah. Vprašalnik je bil namenjen vsem osnovnim šolam v Sloveniji,
izpolnjevala pa ga je oseba, ki je na določeni šoli odgovorna za varno rabo interneta.
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2 KAKO UČENCI UPORABLJAJO INTERNET
Glede na raziskavo EU Kids Online Tveganja in varnost otrok na internetu: slovensko poročilo, ki
sta jo izvedli Lobe in Muha (2011) med otroki, starimi od 9 do 16 let, je bilo ugotovljeno, da kar 63
% otrok, starih od 11 do 12 let, in 45 % otrok, starih od 9 do 10 let, internet uporablja vsak dan ali
skoraj vsak dan. Otroci dostopajo do interneta doma, v šoli, pri prijateljih, v knjižnicah, spletnih
kavarnah in na drugih mestih, ki omogočajo dostop do interneta s pomočjo mobilnih naprav. Kar
50 % otrok je odgovorilo, da med drugimi prostori uporabljajo računalnik tudi v šolskih prostorih,
kjer je uporaba interneta opredeljena kot uporaba prek kakršnekoli naprave in v kateremkoli
prostoru. Torej je v odstotek všteta tudi uporaba interneta v času učnega procesa (Lobe in Muha
2011).
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da 45 % slovenskih otrok, starih od 9 do 10 let, uporablja internet
vsak dan po 60 minut, 63 % otrok, starih od 11 do 12 let, po 78 minut na dan, kar 85 % otrok,
starih od 13 do 14 let, pa na internetu preživi 105 minut dnevno. Razlike v porabi časa na
internetu med spoloma so minimalne. Slovenski dečki za razliko od deklic porabijo na internetu 2
minuti več na dan (Lobe in Muha 2011).
V raziskavi Internet v vsakdanjem življenju slovenskih otrok in mladostnikov, ki sta jo februarja
2011 izvedli Lobe in Muha, sta ugotovili, da je kar 29 % otrok takih, ki so se prvič seznanili z
internetom prav v šoli (Lobe in Muha 2011). Zato je še kako pomembno, da šola poskrbi za
predstavo pravilne in varne uporabe interneta tako vsakemu od učencev kot tudi šolskim
delavcem. Da pa se lahko izognejo nevarnostim pri uporabi interneta, morajo le-te poznati.

2.1 V KATERIH PROSTORIH ŠOLE UČENCI DOSTOPAJO DO INTERNETA
Z uvedbo predmeta računalništvo se je v osnovnih šolah začelo večati število računalnikov.
Obvezni izbirni predmet računalništvo sodi v tretjo triado osnovne šole. Tudi sicer pa se sama
uporaba računalnika in informacijsko-komunikacijskih tehnologij iz leta v leto veča. Učiteljem in
učencem je računalnik lahko pripomoček, ki olajša delo.
V letu 1998 so imele šole v povprečju 2 do 3 lastniške računalnike, številka pa se je do leta 2011
povečala na 50. Največkrat to pomeni, da ima šola računalniško učilnico z 20–30 računalniki, ostali
pa so navadno v zbornici, kabinetih učiteljev, drugih učilnicah in knjižnicah (Gerlič 2011).
Učenci nimajo dostopa do vseh tistih računalnikov, ki so v prostorih, ki so namenjeni izključno
učiteljem in drugim strokovnim delavcem, sem spadajo predvsem zbornica in učiteljevi kabineti. V
nekaterih šolah pa so lahko nameščeni prosto dostopni računalniki, namenjeni učencem za učenje
in zabavo tudi izven pouka. Ti so običajno na hodnikih, knjižnicah in v drugih prostorih, kjer je
učencem namenjen prostor za bivanje med odmori in v času pred poukom oziroma po njem.

2.2 NAPRAVE, KI JIH UČENCI UPORABLJAJO ZA DOSTOP DO INTERNETA
Učenci lahko dostopajo do interneta prek različnih naprav, računalnikov, tablic ali mobilnih
telefonov, kjer so te naprave last šole ali učenca.
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Dostop do interneta prek omenjenih naprav pa se razlikuje glede na način dostopa, ki je lahko
prek žičnega oziroma brezžičnega interneta ali prek mobilnega interneta. Dejstvo je, da na
mobilno povezavo težko vplivamo, saj če ima otrok mobilni telefon z opcijo uporabe mobilnega
interneta, ima prosto pot do njegove uporabe. Veliko pa se lahko v šolah naredi pri uporabi
žičnega oziroma brezžičnega interneta.
Večina šol ima že možnost uporabe tako žičnega kot brezžičnega interneta. Zaradi tehnoloških
značilnosti so brezžična omrežja veliko bolj izpostavljena nevarnostim kot žična. Arnes omogoča
izobraževalnim institucijam uporabo omrežja Eduroam, ki velja za eno najbolj zaščitenih omrežij.
Žal pa ga večina osnovnih šol v Sloveniji ne uporablja (Arnes 2013).
Glede na raziskavo EU Kids Online Tveganja in varnost otrok na internetu: slovensko poročilo,
Muha in Lobe (2011), slovenski otroci največkrat dostopajo do interneta prek skupnega PC
računalnika (69 %), sledita mu mobilni telefon (48 %) in otrokov osebni PC računalnik (47 %). Manj
kot petina otrok pa dostopa do interneta prek svojega računalnika, igralne konzole ali drugih
ročnih prenosnih naprav, kjer je upoštevana katerakoli naprava za dostop do interneta in
katerikoli prostor, kjer otrok lahko dostopa do interneta (Lobe in Muha 2011).

2.2.1 PREK RAČUNALNIKOV
Danes ima že vsaka šola učilnico, opremljeno z računalniki. Ti so potrebni za izvajanje tako izbirnih
predmetov računalništva kot tudi za medpredmetno povezavo z ostalimi predmeti. Računalniki so
velikokrat nameščeni tudi v knjižnicah in na hodnikih, ki so navadno prosto dostopni učencem za
uporabo. Ponavadi so urejeni tako, da imajo ločene uporabniške dostope. Učenci imajo tako
največkrat opcijo dostopa le kot navadni uporabniki, ki imajo omejene funkcije in dostope do
določenih datotek in vsebin. Navadno ti nimajo možnosti nameščanja programske opreme in
posodobitev programov.

2.2.2 PREK MOBILNIH NAPRAV
Po raziskavi EU Kids Online Tveganja in varnost otrok na internetu: slovensko poročilo v Sloveniji
učenci od mobilnih naprav še vedno največ uporabljajo mobilni telefon. Ti se med seboj razlikujejo
po funkcionalnosti, vendar dostop do interneta omogoča že skoraj vsak novejši mobilni telefon.
Veliko jih ima možnost brezžične internetne povezave (wi-fi), s pomočjo katere lahko učenci prek
nezavarovanega omrežja enostavno in brezplačno kadarkoli dostopajo do interneta – seveda le v
primeru, ko ima šola brezžično povezavo, nezaščiteno z geslom (Lobe in Muha 2011).
Učenec lahko dostopa do interneta tudi prek mobilnega omrežja. Tak dostop je običajno plačljiv,
kar pomeni večji zadržek pred prijavo v omrežje. Nekateri mobilni naročniški paketi sicer določajo
zakup omejene količine podatkov, vendar se ta količina podatkov hitro porabi, npr. pri
osveževanju novosti na družabnih omrežjih in e-poštnih odjemalcih. Uporaba mobilnih telefonov
pa je pri otrocih pogosto povezana z igranjem igric. Pri novejših »pametnih« mobilnih telefonih
imajo otroci veliko izbiro plačljivih in brezplačnih igric, ki jih enostavno prenesejo kot aplikacijo na
svoj mobilni telefon prek t.i. trgovine (npr. Google Play, IOS App Store ipd.).
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Nekatere med njimi zahtevajo povezavo do interneta tudi med samim igranjem, kar pomeni še
dodaten prenos podatkov.
V zgoraj omenjeni raziskavi je bilo ugotovljeno, da kar 48 % otrok dostopa do interneta prek
mobilnih telefonov in 8 % prek drugih mobilnih naprav. Uporabo drugih mobilnih naprav slovenski
otroci še niso prevzeli kot osnovni dostop do interneta. V veliki meri še vedno uporabljajo mobilne
telefone. Med mlajšimi otroki, starimi do 10 let, je le 24 % takšnih, ki uporablja mobilni telefon.
Odstotek pa se s starostjo veča, tako med otroki, starimi od 13 do 14 let, kar 42 % uporablja
mobilne telefone (Lobe in Muha 2011).
Trenutno ni zakonskih prepovedi uporabe mobilnih telefonov v osnovni šoli. Kljub temu še vedno
večina šol prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v času pouka s pomočjo šolskih pravilnikov.
Nekatere šole samo zapovedujejo, da morajo biti mobilni telefoni in druge naprave v času pouka
izključene, druge pa v celoti prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov, kjer ga ima učitelj pravico
učencu odvzeti, če ga ta uporablja. Poleg tega pa nekatere šole izrecno prepovedujejo uporabo
mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli, kar lahko pripomore k večji
varnosti (OŠ Bežigrad 2013 in OŠ Jože Moškrič 2009).
Menim, da veliko šol še vedno uporablja pravilnik, ki je bil sestavljen pred leti, ko so bili mobilni
telefoni namenjeni predvsem klicanju in pošiljanju kratkih sporočil ter z možnostjo igranja
nekaterih osnovnih igric. Danes pa ima večina učencev že v lasti t.i. pametne mobilne telefone, ki
zmorejo veliko več kot samo klicanje in pošiljanje kratkih sporočil.

2.3 KDAJ UČENCI DOSTOPAJO DO INTERNETA V ŠOLI
Nekateri učenci že navsezgodaj, ko pridejo v šolo, odidejo v jutranje varstvo, kjer imajo na
nekaterih šolah opcijo uporabe računalnika in s tem najverjetneje tudi interneta. Kasneje pa je
seveda odvisno, prek katere naprave se učenec poskuša povezati na internet. Med poukom lahko
učitelji različnih predmetov organizirajo medpredmetno učno uro, ki je povezana skupaj z
računalništvom, in tako učenci tudi pri drugih predmetih uporabljajo internet, seveda pa se temu
ne morejo izogniti, če za izbirni predmet izberejo računalništvo, ko obravnavajo temo računalniška
omrežja in večpredstavnost. Tudi pri novem neobveznem izbirnem predmetu računalništvo, ki
sodi v drugo triletje osnovne šole in se bo začel izvajati naslednje šolsko leto, je predvidena
uporaba računalniških okolij (npr. Scratch), kjer se produkti razvijajo prek spletnih aplikacij ter
učenci sodelujejo s skupnostjo (Krajnc et al. 2013).
Tu so še vsi odmori med učnimi urami, ko lahko učenci uporabijo šolske računalnike, če imajo
dovoljen vstop v računalniško učilnico ali druge prostore, ki so opremljeni z računalniki –npr.
knjižnica ali celo šolski hodniki.
V primerjavi s šolskimi računalniki pa lahko učenci mobilne naprave uporabijo tudi med poukom.
Kot sem omenila v poglavju 2.2, imajo nekatere šole v svojem hišnem redu prepovedano uporabo
mobilnih naprav v prostorih šole, kar pomeni, da so učenci kaznovani, če učitelj oz. drugi strokovni
delavec odkrije, da uporabljajo mobilne naprave.
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3 NEVARNOSTI, S KATERIMI SE UČENCI SOOČAJO
Vsako leto se na internetu pojavijo nove oblike nevarnosti, ki lahko doletijo vsakega uporabnika. V
tem poglavju se bomo osredotočili v večini na tiste nevarnosti, ki bolj vplivajo oz. prizadenejo
osebo in imajo velikokrat tudi psihološke posledice, kot na tiste, ki so škodljive samo za
terminalno opremo.
Danes si življenja brez interneta skoraj ne predstavljamo več, saj nam olajša marsikatero stvar,
kljub temu pa ima poleg pozitivnega učinka tudi negativen, saj noben človeški izum ne more biti
popoln.

3.1 USTRAHOVANJE PREK SPLETA
Ustrahovanje prek spleta (angl. cyberbullying oz. onlinebullying) opredeljuje uporabo interneta z
namenom žalitve, nadlegovanja ali spravljanja v zadrego druge osebe (Insafe 2013).
Vedno pogosteje se ustrahovanje pojavlja prek mobilnih telefonov s pošiljanjem žaljivih,
neprimernih besedilnih in slikovnih sporočil. Prav tako je prisotno tudi prek e-poštnih sporočil,
objav na družabnih omrežjih (Ask.fm, Facebook, Twitter, Net-log ipd.), nekaterih blogih in spletnih
straneh, ki so postavljene z namenom ustrahovanja posameznikov, ter pri online virtualnih
računalniških igrah, kot so masivno večigralsko spletno igranje domišljijskih vlog (angl. massively
multiplayer online role-playing game, MMORPG), kjer je hkrati povezanih več igralcev, ki med
seboj vzpostavijo komunikacijo (Insafe 2013).
Za razliko od ustrahovanja iz oči v oči je lahko spletno ustrahovanje veliko hujše, saj se ne zaključi,
ko gredo učenci domov, in ga je težko kontrolirati, zaustaviti ter pušča trajne sledi. Poleg tega se
tovrstno ustrahovanje širi veliko hitreje in lahko v krajšem času doseže večje število ljudi (Insafe
2013).
V primeru, ko gre za ustrahovanje pri mlajših, je zaskrbljujoče predvsem to, da sta žrtev in storilec
ponavadi sovrstnika, ki se pri svojih letih še ne zavedata posledic, do katerih lahko dejanje
pripelje. Posledice so lahko hude in dolgotrajne, saj gre v večini primerov za psihično obliko
nadlegovanja, ki v skrajnih primerih pripelje tudi do fizične. Večina spletnega nadlegovanja se pri
nas dogaja prek družabnih omrežjih, med katerimi je v Sloveniji še vedno najpriljubljenejši
Facebook. Kodelja in Banovič pravita, da bi si morala vsaka oseba na spletu redno preverjati svoje
ime v spletnih iskalnikih. S tem si lahko zagotovimo, da nas v večini primerov nič ne ogroža
(Kodelja in Banovič 2010).
Samemu ustrahovanju na šolah se je težko izogniti, zato se morajo šolski svetovalni delavci in
učitelji znati spopasti z njim. Predvsem je treba učence spodbujati k temu, da se o ustrahovanju
sploh začnejo pogovarjati.
Žal je bilo že nekajkrat ocenjeno, da je otroke ustrahovanje pripeljalo do samomora. Zato se
morajo tako šolski delavci, predvsem pa učenci zavedati, kako hitro lahko pride do hujših posledic
ustrahovanja že z »nedolžno« objavo, ki jo »nenamerno« objavi posameznik.
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Učencem bi bilo treba predstaviti primere ustrahovanja in kako si lahko pomagajo v primeru, da
so sami žrtev oziroma poznajo nekoga, ki ga ustrahujejo (Insafe 2013).
Učitelji in drugi šolski delavci, ki so veliko v stiku z učenci in poznajo njihovo obnašanje, morajo biti
pozorni na vsakršne spremembe. Učenci, ki so žrtev ustrahovanja, v večini primerov spremenijo
vedenje, postanejo muhasti, izražajo jezo ali pa se odmaknejo v samoto. Velikokrat iščejo tudi
razne izgovore, da se izognejo prisotnosti v šoli z raznimi želodčnimi bolečinami in glavoboli. V
najhujših primerih otroci začnejo segati po alkoholu in drogi ali pričnejo celo s fizičnim
škodovanjem samemu sebi (Anti-bullying Alliance 2013).
Nekaj glavnih ukrepov proti ustrahovanju je podanih na spletni strani Evropske komisije – Imejte
nadzor (angl. Keep control). Med njimi so:






V primeru, da učenec prejme sovražno ali žaljivo sporočilo, predlagajo, da nanj ne odgovori,
saj lahko s tem še bolj spodbudi nadlegovalca.
Vsako sporočilo, ki namiguje na ustrahovanje, je treba shraniti kot dokaz, v primeru, da
pride do stopnje, ko je ustrahovanje treba prijaviti.
Pred nadaljnjim nadlegovanjem se lahko delno zaščitimo tudi tako, da se osebo, ki
nadleguje, blokira.
Učenec naj se o ustrahovanju pogovori z nekom, ki mu zaupa, oz. pokliče na telefonsko
številko za pomoč pri spletnih težavah (European Commission – Keep control 2013).
Poleg zgoraj naštetih ukrepov pa lahko učenec poišče pomoč pri šolski svetovalni službi,
katere ena izmed nalog je nuditi svetovanje in neposredno pomoč učencem s težavami
(Čačinovič Vogrinčič et al. 2008), oziroma pomoč pri drugih psihologih.

Pomembno je tudi ukrepanje, ko sumimo, da otrok ustrahuje druge otroke. V tem primeru se je
treba obvezno pogovoriti z otrokom in njegovimi starši, kaj ustrahovanje sploh pomeni in kako
lahko to vpliva na druge ljudi. Lahko se zgodi, da je otrok prisiljen v ustrahovanje drugih s strani
prijateljev, zato moramo otroku pomagati pri nasprotovanju prijatelju, saj nihče nima pravice
prisiliti drugo osebo v ravnanje, s katerim se ne strinja (Anti-bullying Alliance 2013).
Omenila bi še t.i. sovražni govor, ki opredeljuje izražanje, ki spodbuja sovraštvo do posameznika
ali skupine ljudi (Sodelavci Wikipedije – Sovražni govor 2014). V širšem pomenu je to artikulacija,
ki zmerja, žali, ustrahuje ali spodbuja k nasilju in sovraštvu ali pa k diskriminaciji, in sicer na
podlagi rase, etničnega izvora, religije, spola, fizičnega stanja, invalidnosti, spolne usmerjenosti,
političnega prepričanja itd. (Erjavec in Poler Kovačič 2012).
Slovensko pravo sicer pojma sovražni govor ne pozna, pač pa opisuje tovrstna kazniva dejanja, kot
so javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih
pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, javno širjenje ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali
dajanje kakršnekoli pomoči pri rasistični dejavnosti, zanikanje, zmanjševanje pomena,
odobravanje, omalovaževanje, smešenje ali zagovarjanje genocida, holokavsta, hudodelstev zoper
človečnost, vojnih hudodelstev, agresije ali drugih kaznivih dejanj zoper človečnost (KZ-1 –297.
člen).
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Strokovni delavci morajo poskrbeti, da se učenci zavedajo, da je širjenje t.i. sovražnega govora
kaznivo dejanje in navadno negativno vpliva na osebo oziroma skupnost, ki ji je namenjen. Učence
je treba naučiti bontona, tako v vsakdanjem življenju kot tudi na internetu, kjer veljajo nezapisana
pravila. Vsak od nas naj bi se do drugih obnašal tako, kot si sami želimo, da bi se drugi do nas.
Zaradi anonimnosti, ki nam jo internet ponuja, pa je bonton oz. vedenje večkrat žal na zelo nizki
ravni (Insafe 2013).
Shea je v svoji knjigi Netiquette (1994) predstavila spletni bonton, kjer je opredelila osnovna
pravila spletnega obnašanja. Pod prvo točko je poudarila, da se moramo zavedati, da je na drugi
strani oseba z občutki, ki jo lahko prizadenemo z neprimernim sporočilom oz. objavo. Vsak dan
upoštevamo etična pravila obnašanja, na katera pa ne smemo pozabiti, tudi ko spletno
komuniciramo. Prav tako spletni bonton variira med različnimi domenami, zato se moramo vedno
zavedati, kje smo v kibernetskem prostoru. Z zadnjim osnovnim pravilom spletne etike poziva, da
moramo spoštovati čas in pasovno širino drugih ljudi (Shea 1994).
Simpson (2010) pa pravi, da ni potrebe po tem, da bi sam spletni bonton (angl. netiquette)
vseboval vrsto pravil in predpisov. Dovolj je zdrav razum, ki nam pove, kako, kdaj in kje je
primerno uporabiti mobilne telefone, kaj zapisati oz. ne zapisati v kratkih sporočilih ter kaj objaviti
prek spletnih družabnih omrežij. Simpson meni, da obstajajo štirje občutki, ki nas lahko vodijo k
primerni uporabi tehnologije in spletne komunikacije, to so: občutek varnosti, zaščite, zasebnosti
in vljudnosti (Simpson 2010).
Glede na raziskavo, ki je bila opravljena v projektu EU Kids Online 2011 (Lobe in Muha), je v
Sloveniji še vedno več ustrahovanja v živo kot tistega prek interneta. 4 % slovenskih otrok je
izjavilo, da so že bili ustrahovani prek interneta, 3 % otrok pa celo prek mobilnega telefona. Večina
otrok (23 %), ki so bili ustrahovani, spada v skupino starejših otrok. Izkazalo se je, da so otroci
največkrat žrtve ustrahovanja, ko prejmejo neprijetna in žaljiva sporočila. Prav tako se je glede na
raziskavo pokazalo, da se je približno 14 % slovenskih otrok že kdaj srečalo s sovražnimi debatami
ali spletnimi stranmi, kar presega evropsko povprečje (Lobe in Muha 2011). V EU Kids Online
raziskavi What bothers children online?, Livingstone, Kirwil, Ponte in Staksrud (2013), je 10-letni
slovenski deček s svojimi besedami opredelil, kaj ga moti na internetu: »Ne maram, ko ljudje grdo
govorijo s tabo.« (Livingstone et al. 2013).

3.2 INTERNETNA ZASVOJENOST
Kaj sploh je internetna zasvojenost? Psihologinja Kimberly S. Young (1999) pravi, da je internetna
zasvojenost širok pojem, ki zajema širok spekter vedenjskih problemov in problemov pri nadzoru.
Internetno zasvojenost razdeli v pet različnih podskupin: zasvojenost s spletno pornografijo,
zasvojenost s spletnimi odnosi, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, nakupovanjem in
trgovanjem, zasvojenost s pretiranim iskanjem informacij prek spleta in zasvojenost z
računalnikom (npr. obsesivno igranje računalniških igric) (Widyanto in Griffiths 2006).
Po raziskavi EU Kids Online Tveganje in varnost otrok na internetu: Slovensko poročilo (Lobe in
Muha 2011) se je kar 37 % otrok, starih med 11 in 16 let, ujelo med brskanjem po internetu, ko v
resnici niso bili zainteresirani.
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Enak odstotek otrok se je počutilo neprijetno v času, ko niso mogli biti na internetu. Glede na
primerjavo z evropskimi otroki kaže, da so slovenski otroci vseeno manj nagnjeni k negativnim
učinkom pretirane rabe interneta (Lobe in Muha 2011).
Kriteriji za opredelitev zasvojenosti z internetom se razlikujejo glede na avtorja. Najpogosteje
uporabljen kriterij je opredelila Youngova (1999), sestavljen je iz osmih vprašanj, med katere
spadajo:
1. Se počutite preobremenjenega z internetom? (razmišljate o preteklih aktivnostih oz.
predvidevate naslednjo aktivnost na internetu)
2. Ali občutite potrebo po večji količini uporabe interneta za dosego zadovoljstva?
3. Ste bili že večkrat neuspešni pri omejevanju uporabe interneta?
4. Ali uporabljate internet več časa, kot ste ga nameravali?
5. Ali se počutite nemirni, muhasti, depresivni ali razdražljivi, ko poskušate zmanjšati ali
prenehati uporabljati internet?
6. Ste že kdaj zaradi uporabe interneta ogrozili osebni odnos, službo ali kakšno drugo
priložnost?
7. Ali ste lagali družinskim članom, terapevtu ali drugi osebi, da bi prikrili uporabo interneta?
8. Ali uporabljate internet kot rešitev za pobeg pred problemi ali kot razbremenitev slabega
razpoloženja (npr. občutek nemoči, krivde, tesnobe, depresije)?
V primeru, da so vprašani odgovorili pozitivno na pet ali več odgovorov, so bili po Youngovi teoriji
zasvojeni z internetom (Young 1999).
Kakšne vedenjske lastnosti opozarjajo na zasvojenost z internetom, med drugimi poda tudi
Griffiths (1998):
 poudarjenost/velik pomen (določena aktivnost postane najpomembnejša v
posameznikovem življenju),
 sprememba razpoloženja (ob določeni aktivnosti se razpoloženje spreminja),
 toleranca (vedno več časa je potrebno za zadovoljevanje iste potrebe),
 simptomi bega/umika (neprijetni občutki ob prenehanju ali zmanjšanju določene
aktivnosti),
 konflikt (konflikt s samim seboj, z drugimi osebami in dejavnostmi),
 padec (težnja po vrnitvi v staro stanje) (Jeriček 2001).
Znaki, ki nakazujejo zasvojenost z internetom, se glede na različne avtorje razlikujejo, vseeno pa je
nekaj meril skupnih vsem. Če primerjam merila Youngove, Griffithsa in Goldberga, vsi trije
omenijo opustitev ali izgubo določenih dejavnosti (npr. poklicnih ali socialnih), visoko stopnjo
tolerantnosti pri časovni uporabi interneta ter občutek nemira, razdražljivosti in nervoze ob
prekinitvi oz. zmanjšanju uporabe interneta (Jeriček 2001).
Veliko spletnih strani, tako slovenskih kot tujih, omogoča testiranje zasvojenosti na internetu.
Med njimi je tudi spletna stran Centra za varnejši internet Safe.si, več o tem v poglavju 5.2.
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Poleg Safe.si pa imamo v Sloveniji tudi LOGOUT –Center pomoči pri prekomerni rabi interneta, ki
je v Ljubljani in poleg obravnav ter izobraževanj nudi nasvete uporabnikom tudi prek spleta na
www.logout.si (Logout 2014).
Jeričkova (2003) pravi, da so v primeru, ko se pri otroku opazi drastično poslabšanje pri šolskem
uspehu, to prvi znaki, ki mogoče namigujejo na zasvojenost. Sum na zasvojenost se pokaže tudi
takrat, ko začne otrok iskati razne izgovore za udeležbo na dogodkih in raznih drugih možnostih za
druženje, saj te trenutke raje izkoristi za internet (Kovačič et al. 2008).
Takoj ko učitelj oz. drugi strokovni delavec pri učencu opazi sum zasvojenosti od interneta, mora
učencu svetovati pogovor s svetovalno službo. Menim, da je v takšnih primerih pomembno
vključiti tudi same starše, ki lahko opazujejo obnašanje in aktivnosti učencev izven šole. Seveda
prepoved uporabe interneta ni rešitev, saj ga bo učenec prej ali slej potreboval. Pomembna pa je
omejitev in nadzor uporabe, predvsem pa obisk strokovnjaka, ki lahko pomaga razrešiti težavo.

3.3 SEXTING
Sexting opredeljuje pošiljanje spolno sugestivne vsebine (tekstovne ali slikovne) večinoma prek
mobilnih naprav. Velikokrat je tudi dejavnik tveganja za ustrahovanje prek spleta (angl.
cyberbulling). V primeru sextinga slike žal velikokrat pristanejo na spletu ali pa so množično
razposlane (Insafe 2013).
V polovici evropskih držav je tveganje za prejemanje seksualnih sporočil podpovprečno. Večje
tveganje za sexting obstaja v Romuniji, na Češkem in Norveškem, sledijo Francija, Estonija in Litva
(Insafe 2013). V raziskavi EU Kids Online sta Lobe in Muha (2011) ugotovili, da je kar 16 %
slovenskih otrok med vsemi, ki so bili vključeni v raziskavo, v zadnjem letu prejelo sporočilo s
spolno vsebino. Opazno je, da dečki za razliko od deklet prejemajo več sporočil s spolno vsebino.
Od vseh anketiranih otrok, starih od 11 do 16 let, je le 3 % tistih, ki so priznali, da so tudi sami že
kdaj poslali oziroma objavili tovrstna sporočila (Lobe in Muha 2011).
Vsak, ki objavi sliko na spletu ali jo posreduje prek mobilnega telefona, se mora zavedati, da je v
tistem trenutku izgubil ves nadzor nad njo. Objavljeno oziroma posredovano sliko lahko prejemnik
razpošlje ali kopira, kar pomeni, da je za lastnika slike skoraj nemogoče vzpostaviti nadzor nad
sliko. Predvsem za slike, objavljene na spletu, velja, da bodo na spletu ostale za vedno, kar
pomeni, da lahko v roku 30 let nekdo odkrije sliko iz mladostnih let (Insafe 2013). Brading primerja
digitalno zgodovino s tatujem, saj je vsebino, ki je objavljena na internetu, težko vzeti nazaj
(Brading 2013).
Sexsting, tako kot še druge nevarnosti, lahko privede do tragičnega konca. Zgodba prihaja iz ZDA,
kjer je gimnazijka Jesse Logan storila samomor, potem ko je njen bivši fant po šoli med drugimi
dekleti razdajal njene gole slike, to pa je vodilo k nadlegovanju in ustrahovanju (Insafe 2013).
Pri sextingu se moramo zavedati tudi, da so posredovanje, posedovanje in izdelava
pornografskega gradiva mladoletnikov zakonsko prepovedani. Veliko mladih ljudi se pri sextingu
niti ne zaveda, da so z dejanjem v zakonskem prekršku (Insafe 2013).
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Učence je treba naučiti, do kakšnega tveganja lahko pride pri posredovanju spolno sugestivne
vsebine (angl. sexting). Poleg tega da učenec izgubi nadzor nad objavljeno vsebino, lahko ta vpliva
na to, da pride učenec v stik s spletnimi predatorji. Možnost obstaja, da spletni predator najde
sliko učenca na družabnem omrežju, s katero ga kasneje izsiljuje (Insafe 2013).
Učitelji bi morali biti odprti za pogovor o nevarnostih in pozorni na obnašanje učencev, v primeru
sprememb v obnašanju pa hitro reagirati. Pogovor in s tem tudi osveščenost sta najboljši obliki
obrambe, ki pripomoreta, da znajo učenci prepoznati in rešiti nevarnost. Šole bi morale pripraviti
pravila uporabe tehnologije, ki bi temeljile na pozitivnih in negativnih posledicah v primeru kršitve
(Insafe 2013).
V primeru, da bi prišlo do resnih sexting incidentov, je mogoče bolje, da se v situacijo vključi tudi
zunanje organizacije, ki se ukvarjajo s takšnimi primeri in jih znajo najučinkoviteje rešiti. Otroci
sami se lahko v primeru težav obrnejo na TOM – telefon za mladostnike in otroke, ki deluje pod
Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

3.4 UPORABNIKU ŠKODLJIVA VSEBINA
Škodljive vsebine so tiste, ki vplivajo na čustva ljudi, ki so v stiku z njimi. To so največkrat vsebine,
povezane z umori, spodbujanji k samomorom, verske teme, droge, fizično nasilje, pornografija,
anoreksija in bulimija ipd. V večini primerov otroci sploh ne iščejo vsebine, ki vsebuje omenjene
teme, vendar do njih pridejo posredno. Največkrat se vsebina prikaže kot pojavno okno (pop-up)
(Safe.si 2013).
Glede na raziskavo EU Kids Online, ki sta jo izvedli Lobe in Muha (2011), so se slovenski otroci,
stari med 11 in 19 let, na spletu največkrat srečali z vsebino o hujšanju (anoreksija in bulimija) – 22
%, kar 18 % otrok je naletelo na vsebino o uživanju drog ali drugih načinih škodovanja sebi ali
drugim. 14 % otrok se je srečalo s sovražnimi vsebinami in manj kot desetina otrok je videla
vsebine, povezane s samomorom (Lobe in Muha 2011). V raziskavi EU Kids Online What bothers
children online? (2013) pa je 12-letna slovenska deklica s svojimi besedami povedala, kaj jo moti
na internetu: »S slikami prikazano fizično nasilje, mučenje in prikaz samomora.« (Livingstone et al.
2013).
K škodljivi vsebini pa vsekakor spadajo tudi nekatere računalniške igre, ki so navadno zelo pogosto
v otrokovem življenju. Otroci se podajo v različne virtualne spletne igre, kjer se lahko povežejo z
igralci s celega sveta, seveda pa v tem primeru ne morejo vedeti, kdo se v resnici skriva na drugi
strani. Seveda gre tukaj omeniti tudi igre, ki vsebujejo različne oblike fizičnega nasilja. Zelo
priljubljen kanal za otroke je tudi YouTube, kjer lahko hitro naletijo na neprimerne vsebine oz.
videe, saj portal ponuja predlagane videoposnetke, med katerimi se lahko hitro pojavi tudi
vsebina, ki ni primerna za otroke (Kosmač 2013).
Do neprimerne vsebine pa lahko otroci dostopajo prek različnih spletnih strani, med katerimi so
tudi družabni mediji, informativne spletne strani, kjer lahko hitro zaidejo na vsebino s črno
kroniko ter raznimi bizarnimi in spolnimi vsebinami.

11

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta

Robertina Dugar: diplomsko delo

Če se osredotočimo samo na nasilno vsebino, ki jo na internetu srečamo že tako rekoč povsod,
tako na družabnih medijih, informativnih spletnih straneh, kot so 24ur.com, rtvslo.si,
slovenskenovice.com ipd., kot v številnih računalniških igricah, lahko rečem, da se otrok pri skoraj
vsakokratni uporabi interneta sreča z njo. Potter v svojem delu O nasilju v medijih (1999) navaja
različne teorije o tem, kako nasilna vsebina vpliva na uporabnika oziroma gledalca, vse pa
privedejo do ene ugotovitve, da nasilje v medijih vpliva na uporabnika. Med glavne tri vplive
navaja predvsem to, da gledalec oz. bralec privzame agresivne vedenjske vzorce, pogosto
srečevanje z nasiljem zmanjšuje uporabnikovo občutljivost za nasilje ter seveda marsikaterega
gledalca oziroma bralca ob nasilnih vsebinah prevzemajo razni občutki, med katerimi je
najpogostejši strah (Petrovec 2003).
Po raziskavi EU Kids Online, Lobe in Muha (2011), je bila najpogostejša aktivnost slovenskih otrok
gledanje videoposnetkov (86 %), nekaj manj otrok je igralo spletne igre (80 %) in obiskovalo
družabna omrežja (74 %). Iz tega lahko sklepamo, da so otroci med dnevom, ko preživljajo čas na
internetu, večinoma v nevarnosti, da naletijo na neprimerno oz. škodljivo vsebino. Poleg zgoraj
omenjenih škodljivih vsebin spada mednje tudi pornografija, ki je zelo pogosta v svetu interneta.
Kar 22 % anketiranih otrok je že opazilo spolno vsebino na spletnih straneh (Lobe in Muha 2011).
V raziskavi EU Kids Online What bothers children online? je 11 letnik zapisal svoje stališče: »Zares
me motijo grde slike, grdi videi, ki namigujejo na seks.« (Livingstone et al. 2013).
Sicer lahko v šolah, starši pa na domačih računalnikih nastavijo t.i. funkcijo za filtriranje vsebine
oziroma nastavijo ustrezne zaščite, vendar to otrokom ne bo preprečilo dostopa do želenih
vsebin. Z njo se lahko srečajo zunaj šole in svojih domov, npr. prek prijateljevega računalnika, ki
nima nameščene zaščite. Zato je pogovor z otroki ključen pri obravnavanju omenjene
problematike (Safe.si 2014).

3.5 ZLORABA OSEBNIH PODATKOV
Posamezniki vedno več časa preživimo na internetu, kjer brskamo, sodelujemo na forumih,
kupujemo v spletnih trgovinah, se prijavljamo na razna družabna omrežja in še in še. Ob skoraj
vsaki naši aktivnosti na spletnih straneh zahtevajo naše osebne podatke za prijavo ali vpis. V večini
primerov sicer zahtevajo le ime in priimek ter e-poštni naslov, ponekod pa zahtevajo veliko več
informacij, celo rojstni datum in stalno prebivališče.
Drugi načini zlorabe osebnih podatkov so možni zaradi nepozorne objave podatkov na družabnih
omrežjih. Danes je priljubljeno biti na družabnih omrežjih, mogoče na več kot samo enem. Če za
primer vzamem družabno omrežje Facebook, ta ob vpisu zahteva naslednje podatke: ime in
priimek, e-poštni naslov, izbiro gesla, datum rojstva in spol. Ob dodatnem urejanju profila pa si
lahko vsak svoje podatke še dopolni, npr. kdo so družinski člani, kraj prebivanja in domač kraj ipd.
Seveda ne smemo pozabiti na objavo profilne slike, ki še vizualno predstavi, kdo smo. Z
nepremišljeno objavo osebnih podatkov omogočamo njihovo zlorabo (Facebook 2013).
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Zaskrbljujoč je tudi podatek, kako se je v letih od 2005 pa vse do 2010 povečala razpoložljivost
vpogleda v osebne podatke Facebook uporabnika. Na spodnji levi sliki iz 2005 lahko vidimo, da je
večina podatkov vidnih le uporabniku in njegovim prijateljem, noben podatek ni viden celotnemu
internetu. V naslednjih letih pa se je marsikaj spremenilo in 2010 so bili skoraj vsi podatki vidni
celotnemu internetu, če uporabnik ni uredil zasebnosti (McKeon 2010).

Slika 1: Razvoj zasebnosti na Facebooku (McKeon 2010)

Možne so tudi zlorabe družabnih omrežij s prijavami prek tujih profilov. Učenci se lahko delno
zaščitijo z uporabo dobrih gesel, ki jih naj uporabijo povsod, kjer je mogoča zaščita z geslom.
Vendar pa vsako geslo ni varno, sem vsekakor spadajo gesla, ki vsebujejo ime in priimek osebe,
naslov, datum rojstva, ime hišnega ljubljenčka ipd. (Safe.si 2013).
Dobro geslo si lahko uporabnik sestavi iz malih in velikih črk, številk in ločil, dolžina pa naj bo vsaj
8 znakov. Naj bo kompleksno, da ga drugi ne morejo ugotoviti v primeru, da ti nekdo sledi s
pogledom tipkanja po tipkovnici. Priporočena je kombinacija prvih črk besed, ki se skupaj
povezujejo v pomenski stavek, ki se ga lahko enostavno zapomnimo. Ne pozabimo, da je geslo
dobro zamenjati v določenem obdobju, ki ni daljše od 1 leta (Safe.si 2013).
Menim, da bi se morali učitelji in drugi strokovni delavci posvetiti predstavitvi družabnih omrežij
in načinom njihove uporabe. Učencem je treba razumno razložiti, da karkoli objavijo na spletu,
tam to tudi ostane, zato morajo dobro premisliti, preden karkoli objavijo.
Za zaščito osebnih podatkov morajo učenci poskrbeti sami, učitelji in drugi strokovni delavci lahko
le pomagajo z nasveti, kako naj to storijo. Na spletni strani Centra za varnejši internet Safe.si so
zapisali nekaj nasvetov, kako lahko učenci zaščitijo zasebnost. Poleg zaščite zasebnosti na
družabnih omrežjih predlagajo tudi, da si učenci na brskalnikih nastavijo iskanje brez beleženja
zgodovine, dostopna gesla naj ne delijo z nikomer, poleg tega naj bodo pozorni pri izpolnjevanju
spletnih obrazcev ipd. (Safe.si 2014).
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Po raziskavi EU Kids Online (Lobe in Muha 2011) je v zadnjem letu raziskave 9 % otrok doživelo
eno izmed zlorab osebnih podatkov, med katerimi omenijo: »Nekdo je uporabil moje geslo za
dostop do mojih podatkov ali za izdajanje, da sem to jaz«, »Nekdo je uporabil moje osebne
podatke na škodljiv način« in »Izgubil/-a sem denar, ker sem bil/-a prevaran/-a na internetu«, kjer
je najpogostejša zloraba podatkov prva opcija (Lobe in Muha 2011).

3.6 PREVARE
Spletno ribarjenje (angl. phishing) je goljufija zavajanja uporabnikov prek lažnih spletnih strani in
elektronskih sporočil. Goljufi želijo na različne načine od uporabnikov pridobiti osebne podatke,
kot so uporabniška imena in gesla, številke bančnih kartic, digitalna potrdila ipd. (McDowell 2013).
Razvijalci omenjene goljufije videz spletne strani ali elektronskega sporočila, prek katerega želijo
pridobiti podatke uporabnikov, priredijo tako, da je skoraj popolnoma enak izvirni strani ali
elektronskemu sporočilu. Kot izgovor za pošiljanje velikokrat izkoristijo težavo z uporabniškim
računom, aktualne dogodke, naravne katastrofe, praznike, politične volitve ipd. Zato je treba biti
previden pri detajlih, ki razlikujejo ponaredek od izvirnika. Navadno že pri sami domeni hitro
opazimo, ali je izvirna spletna stran, podobno se lahko prepričamo tudi s slovničnimi napakami, saj
je besedilo navadno prevedeno s spletnimi prevajalniki (McDowell 2013).
Pri omenjeni goljufiji se lahko stanje še poslabša, saj se lahko zgodi, da prejeto e-poštno sporočilo
vsebuje še kakšno izmed oblik vohunske programske opreme, kjer lahko nekateri vohunski
programi beležijo pritiske tipk, zajemajo slike zaslona, podatke pa nato razpošljejo napadalcu
(Bratuša 2007, 27).
Zavedati se moramo posledic kraje podatkov, saj se lahko zgodi, da s tem, ko goljuf prejme osebne
podatke, žrtvi ukrade identiteto. Med najpogostejšo obliko kraje podatkov velja prevara s
kreditnimi karticami (Bratuša 2007, 21).
Med majem 2012 in aprilom 2013 je bilo po podatkih podjetja Kaspersky 37.300.000 uporabnikov
po vsem svetu podvrženih phishing napadom. Med temi pa je vsak peti ciljal na uporabnike bank
ali druge finančne organizacije (Kaspersky 2013).
Učence je treba poučiti o omenjeni nevarnosti in dejavnikih, ki dokazujejo kredibilnost spletne
strani ali e-poštnega sporočila. Na strani Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije so
zapisali nekaj napotkov, čemu je treba posvetiti pozornost, med drugim: prepoznati spremembe
na spletni strani ali v e-poštnem sporočilu (npr. pravilne oblike elementov, domena), nenavadni
nagovori, npr. grožnja z izgubo podatkov, brisanjem računa ali drugimi škodljivimi posledicami ipd.
Pred oddajo kakršnihkoli podatkov svetujejo, naj se ob kakršnemkoli dvomu raje osebno ali prek
telefonskega pogovora prepričamo o verodostojnosti pri določeni ustanovi ali podjetju
(Informacijski pooblaščenec 2013).
Pošiljanje nezaželene pošte (angl. spam) opredeljuje e-pošto, ki navadno vsebuje komercialno
vsebino. Največkrat gre za pornografijo, farmacevtske izdelke, sumljive finančne transakcije ali
nerealne ponudbe (angl. to good to be true) (Insafe 2013).
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V splošnem velja, da sporočilo lahko označimo za spam, če je bilo poslano na veliko število
naslovnikov. Največkrat so v tem primeru sporočila poslana z namenom goljufije, včasih pa se
zgodi, da tudi velika podjetja pošiljajo množična e-poštna sporočila z namenom predstavitve
izdelka/storitve osebam, ki ne želijo prejemati omenjenih sporočil (Insafe 2013).
V Sloveniji je področje neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij zakonsko
določeno v štirih zakonih: Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu potrošnikov,
Zakon o elektronskem poslovanju na trgu in Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Na SI-CERT-u so določene člene zgoraj omenjenih zakonov v povezavi z neposrednim trženjem
povzeli tako: vsak pošiljatelj mora predhodno pridobiti soglasje vsakega naslovnika, naslovnik ima
pravico kadarkoli zavrniti nadaljnjo uporabo svojega elektronskega naslova ter pošiljatelj mora pri
obdelavi osebnih podatkov upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov (SI-CERT 2013).
Več načinov je, kako lahko zmanjšamo število nezaželene pošte v našem e-poštnem predalu.
McDowell in Householder sta zapisala nekaj nasvetov, kako si lahko sami pomagamo: ne
izdajajmo našega e-poštnega naslova, kjer ni potrebno, pred oddajo e-poštnega naslova
preverimo zakon o zasebnosti na določeni spletni strani, pozorni moramo biti tudi na že privzeto
izbrano opcijo pošiljanja sporočil, uporabimo naj filtre za blokiranje določenih sporočil, za javne
objave (npr. blog, forum) uporabimo sekundarni e-poštni naslov ter, kjer je le mogoče, ne
dopustimo vidne objave e-poštnega naslova (McDowell in Householder 2013).
Šole same imajo navadno urejen filter za nezaželeno elektronsko pošto, vendar naloga učiteljev je
učence naučiti, kako se lahko sami zavarujejo pred nezaželeno pošto tudi izven šolskih prostorov.
Tako je minimalno potrebno, da poznajo zgoraj omenjene nasvete, ki zmanjšajo število
nezaželene pošte (Insafe 2013).
Nigerijsko pismo oz. nigerijska 419 prevara opisuje prevaro, kjer pošiljatelj zahteva predplačilo od
prejemnika. Goljuf, ki pošilja pismo iz Nigerije, se navadno izdaja za visokega državnega uradnika,
ki želi večjo vrednost denarja »spraviti« iz Nigerije. Pisma so napisana v polomljeni angleščini oz.
prevedena v druge jezike s pomočjo spletnih prevajalnikov (npr. Google Translate). Prejemnik
pisma je pozvan, da pošlje pošiljatelju osebne podatke, največkrat gre za bančni račun, na
katerega naj bi potem pošiljatelj nakazal večjo vsoto denarja. Minimalne vrednosti, ki jih mora
žrtev plačati, da prejme veliko vsoto denarja, so največkrat opisane kot plačilo davkov, podkupnin,
sodni in odvetniški stroški ipd., seveda z zagotovilom, da bo ves ta denar vrnjen (FBI 2013).
Pojavljajo se različne verzije nigerijskih prevar. Vedno bolj pogoste so t.i. nigerijske lepotice, ki se
prek »spletnih zmenkarij« dogovarjajo za zmenke s premožnimi samskimi moškimi. Drugi primer
nigerijske prevare so nigerijski študentje, kjer študentje prosijo za denar, saj bi radi študirali v
tujini. Lastnikom nepremičnin želijo poslati ček podjetja, ki naj bi kril šolnino. Zelo pogosto
uporabljena je bila tudi nigerijska prevara, kjer se goljuf izdaja, da je prijatelj od žrtve, ki je v
trenutku pošiljanja na službenem potovanju v Nigeriji. Goljuf opiše prejemniku situacijo, da so ga v
Nigeriji okradli in potrebuje denar, da se lahko vrne domov. Nakazilo denarja usmeri na osebo iz
Nigerije, saj sam nima nobenega dokumenta, s katerim bi lahko denar dvignil na banki (Modic
2010).
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V primeru osebnega stika z goljufi se tovrstne prevare lahko tudi slabo končajo. Žrtve zvabijo v
tujino, najpogostejše destinacije so Lagos, Amsterdam ali London, kjer se osebno srečajo. Žrtev
lahko ugrabijo in zahtevajo odkupnino od sorodnikov, v primeru, da oseba nima več sredstev, pa
lahko pride tudi do smrti (Modic 2010).
Učencem je treba prikazati primere nigerijskih prevar in jih opozoriti, da v primeru, ko prejmejo
pismo, ki je poslano iz Nigerije, nanj ne odgovarjajo. Prevare lahko v Sloveniji prijavimo prek SICERT-a. Pomembno je tudi, da ne nasedemo obljubam o velikih vsotah denarja, ki so obljubljene v
zameno za našo uslugo. Če je v sporočilu omenjena poznana oseba, se moramo pozanimati pri
njenih starših oz. prijateljih, ali je oseba res v Nigeriji oz. tujini.

3.7 NEVARNOSTI, KI OGROZIJO RAČUNALNIŠKE NAPRAVE
Pri dosedanjih nevarnostih smo se posvečali predvsem tistim, ki prizadenejo osebo. Obstaja pa še
veliko drugih, ki napadejo predvsem strojno opremo, seveda pa posledice vplivajo tudi na osebo
samo. Ena izmed nevarnosti je zlonamerna koda (angl. malware), kamor spadajo virusi, črvi,
trojanski konji in programi, ki so namenjeni vohunjenju. Vsem pa je skupno to, da je njihov cilj
povzročitev škode (Bratuša 2007, 53).
Trojanski konj (angl. trojan horse) je zlonamerni »navidezno uporaben« program, ki vsebuje skrite
funkcije in s tem ogroža varnost. Trojanski konj se zanaša na to, da ga bo uporabnik namestil na
računalnik. V primeru, da ima uporabnik administrativni dostop, lahko trojanski konj izvaja vse
aktivnosti, ki so omogočene tudi administrativnemu uporabniku (CERT 2013).
Uporabnik računalnika lahko pride do trojanskega konja na različne načine. Na primer prek epoštnega sporočila, ki ga uporabnik prejme opisanega kot računalniško igro z opisom namestitve.
Lahko pa je tudi enostavno postavljen na spletno stran, kot Java vmesnik, Java Script, kontrolnik
ActiveX in podobne izvršljive vsebine (CERT 2013).
Najboljša rešitev je, da se trojanskemu konju poskušamo izogniti, to pa lahko storimo na različne
načine. Ob namestitvi programske opreme na računalnik moramo paziti in poskrbeti, da
nameščamo samo tisto, ki jo dobimo od zanesljivega vira in ostaja v nespremenjenem formatu.
Programski opremi je velikokrat dodan digitalni podpis, ki nagovarja uporabnika, da preveri
verodostojnost. Ko digitalni podpis ni dodan, je priporočljivo nameščanje programske opreme iz
oprijemljivih medijev (npr. CD-jev), ki vsebujejo originalen logotip proizvajalca, kar pa še vedno ni
zagotovljeno, da je programska oprema varna. Poleg tega je odsvetovano nameščanje kakršnekoli
programske opreme, ki jo uporabnik prejme prek elektronske pošte, seveda pa mora biti na
vsakem računalniku nameščen protivirusni program ter omogočen požarni zid (CERT 2013).
Virus je program ali koda, ki se samostojno širi in prenaša na računalnike brez vednosti
uporabnika z namenom, da spremeni ali uniči sistemske nastavitve. Virusi se največkrat širijo prek
prenosnih računalniških diskov (npr. diskete), programske opreme, ki je bila prenesena z interneta
(beta in brezplačne verzije programske opreme), prek e-poštnih sporočil, vključno z e-poštnimi
priponkami. Za razliko od črvov virusi zahtevajo neko aktivnost uporabnika, da se širijo naprej –
kar pa je lahko samo preprost klik (Kizza 2009, 337).
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Črv je ena izmed vrst virusa, ki se navadno širi z enega na drug računalnik brez uporabnikove
interakcije. Na samem računalniku lahko povzročijo, da se preneha odzivat, kar je posledica
zavzemanja spomina in omrežne povezave. Poleg tega lahko črv omogoči napadalcu upravljanje
računalnika prek oddaljenega dostopa (US CERT 2013).
Zavedati se moramo dejstva, da so v šolskih datotečnih sistemih shranjeni zaupni podatki o
učencih, učiteljih in drugih šolskih delavcih, ki jih je treba dobro zaščititi. Kot sem že na začetku
omenila, morajo imeti šole dobro zaščiteno in varno omrežje, vsi računalniki, ki so v šoli, naj bi
imeli nameščen protivirusni program in požarni zid, kar spada pod minimalno zaščito. Vsekakor pa
tudi vse to ne predstavlja popolne zaščite (Insafe 2013).
Učitelji in drugi strokovni delavci naj učencem predstavijo načine, kako se lahko izognejo okužbi z
virusi in drugo škodljivo kodo. Učitelji naj učencem pokažejo, kako lahko v brskalniku uredijo
nastavitve, ki omogočajo blokade prenosov datotek na osebni računalnik. Najpogostejši način,
kako se virusi širijo, je prek priloženih datotek v e-poštnih sporočilih, zato je treba učence
opozoriti, da pred odprtjem oz. prenosom datoteke preverijo, kakšna je. Poleg e-pošte so za
prenos škodljive kode nevarni tudi izmenljivi mediji (USB-ključki, prenosni trdi diski in diskete). V
kolikor so v šoli dovoljeni za uporabo, je treba poskrbeti, da pri vsakokratni uporabi protivirusni
program pregleda izmenljivi medij (Insafe 2013).
Tudi strani, ki jih redno obiskujemo, lahko postanejo tarče zlonamerne programske opreme. Zato
moramo vsi in s tem tudi učenci dobiti občutek, kdaj nekaj ne dela, kot bi moralo, in v tem
primeru zapustiti stran. Podobno je treba opazovati tudi nepričakovane spremembe pri uporabi
računalnika, ki lahko kažejo na virus ali drugo škodljivo kodo. Učencem je treba predstaviti tudi
osnovne funkcije protivirusnega programa in način, kako odreagirati v primeru suma na virus ali
druge nevarnosti (Insafe 2013).
Zlonamerna programska oprema (angl. malware) poleg osebnih računalnikov in prenosnikov
ogroža tudi mobilne naprave. Samo v letu 2012 so po podatkih podjetja Trend Micro zaznali
350.000 škodljivih primerov Android aplikacij, kar je znatno povečanje glede na prejšnje leto 2011,
ko so zaznali le 1000 takšnih primerov (Trend Micro 2012).
Učence moramo opomniti, da morajo biti pozorni tudi pri varnosti na mobilnih napravah. V
primeru, da imajo v lasti mobilno napravo, ki temelji na operacijskem sistemu Android, morajo
sami namestiti protivirusni program, ki si ga lahko brezplačno prenesejo prek Google Playa.
Mobilne naprave z operacijskim sistemom IOS ali Windows protivirusnega programa trenutno še
ne potrebujejo zaradi drugačnega nameščanja aplikacij in načina delovanja. Najpogosteje pride do
okužbe ob namestitvi določene aplikacije, ki vsebuje škodljivo kodo, opomniti pa je treba, da
lahko pride do okužbe tudi prek sporočil SMS oz. MMS ali celo prek povezave Bluetooth. Zavedati
se moramo posledic, ki lahko nastanejo ob okužbi, med drugim lahko škodljiva koda »krade«
podatke, ki so shranjeni na opremi, si zapomni gesla, izbriše kontakte iz imenika ali celo prestreže
pogovore in sporočila SMS (SI-CERT in IP-RS 2013).
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4 OSVEŠČANJE O VARNOSTI NA INTERNETU PO ŠOLAH
Danes je internet pomembno »orodje« tudi med učitelji in drugimi zaposlenimi delavci v šolah.
Seveda pa vsak zaposlen uporablja internet na svoj način. Nekateri zgolj za obvezne zadeve, ki jih
morajo opraviti, drugi pa so internetu bolj predani in tako ga nekateri uporabijo tudi kot sredstvo
za popestritev učne ure ter podajanje znanja na drugačen način.
V diplomskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, koliko znanja o varni rabi interneta morajo imeti
zaposleni v šoli. Zavedati se moramo, da s tem, ko učitelj uporablja internet pred učenci, daje tudi
zgled načina uporabe. Zato menim, da bi morali biti vsi strokovni delavci osveščeni o varni rabi
interneta, saj bi jo tako prenašali tudi na učence.
Vendar še vedno ni dovolj, da učitelji in drugi strokovni delavci samo poznajo nevarnosti, koristno
bi bilo, da znajo v primeru nevarnosti tudi pravilno odreagirati. Šola je odgovorna tako za fizično
kot tudi »virtualno« varnost učencev.

4.1 DOKUMENTI IN SLUŽBE, KI SKRBIJO ZA VARNOST
V tem podpoglavju se bomo dotaknili dokumentov in služb na šoli, ki se potencialno ukvarjajo z
internetno varnostjo.

4.1.1 UČNI NAČRT PREDMETA RAČUNALNIŠTVO
Od uvedbe devetletke v osnovnih šolah lahko učenci kot izbirni predmet izberejo tudi
računalništvo. Izbirni predmeti so namenjeni učencem v tretjem triletju osnovne šole in so
razdeljeni na tri teme: urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. Učenci s prisotnostjo
na računalniških predmetih postanejo računalniško pismeni, kar je dandanes nujno potrebno v
vsakodnevnem življenju.
Če se najprej osredotočimo na predmet urejanje besedil, se učenci spoznajo z osnovami
informatike in računalništva, obdelavo podatkov in komuniciranjem z uporabo informacijske
tehnologije ter spoznajo programiranje in internet. Pri slednjemu so glavni operativni cilji, da
učenec zna poslati in odgovoriti na prejeto elektronsko sporočilo in uporabiti brskalnik (Batagelj et
al. 2002).
V osmem razredu se učenci lahko odločijo za predmet računalniška omrežja, ki je razdeljen na iste
razdelke kot urejanje besedil, vendar z drugačnimi, zahtevnejšimi operativnimi cilji. V povezavi z
uporabo interneta so med cilje zapisali tudi, da učenec zna izdelati enostavno spletno stran in
poiskati podatke na internetu (Batagelj et al. 2002).
V zadnjem razredu osnovne šole imajo učenci na izbiro predmet multimedija, kjer na koncu
poznajo različne medije za predstavitev informacij ter znajo obrazložiti razliko med multimedijo in
monomedijo (Batagelj et al. 2002).
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Če se ozremo nazaj, je razvidno, da se učenci na nivoju kurikuluma srečajo z uporabo interneta že
v 7. razredu. Glede na operativne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu predmeta računalništvo, pa
ni nikjer zapisano, da učenec po koncu izobraževanja pozna nevarnosti, ki ga lahko doletijo ob
uporabi interneta, ter da se zna tudi zavarovati pred njimi oz. ukrepati. Najgloblje se varnosti
posvetijo v 8. razredu pri programu multimedija, kjer učenci razvijejo kritičen odnos do
uporabljenih podatkov na internetu, krepijo pravilen odnos do varovanja avtorskih pravic ter
primerjajo in vrednotijo prednosti in slabosti interneta (Batagelj et al. 2002). Seveda se za temo o
varni rabi interneta nekateri učitelji odločijo sami, vendar menim, da bi to moralo biti zapisano
med operativnimi cilji, glede na to, da je vsak dan več nevarnosti, ki prežijo na uporabnika
interneta.

4.1.2 KURIKULUM ACM K 12
Kurikulum ACM K – 12 je kurikulum, ki ga uporabljajo predvsem v Združenih državah Amerike,
Kanadi, Turčiji, na Filipinih in Avstraliji. Oznake opredeljuje širino, ki jo zajema, in sicer od K
(kindergarten), ki označuje vrtec, pa vse do 12. leta šolanja, ki ga obiskujejo mladostniki od 17 do
19 let. Podobno kot v Sloveniji tudi po kurikulumu K – 12 prestopijo prag osnovne šole s 6 leti
starosti, ta pa nato traja zelo različno od vsake države posebej. Razpon, v katerem otroci zaključijo
osnovno šolo oz. primarno, je med 11. in 13. letom. Po osnovni šoli sledi srednja šola (angl. junior
high oz. high school), ki traja različno glede na državo, navadno med 11. in 17. letom starosti.
Učenci šolanje zaključijo z višjo srednjo šolo (angl. senior high school), ki traja navadno od 14. do
19. leta (Sodelavci Wikipedije - K – 12 2013).
Model ACM kurikuluma K – 12 je razdeljen na 4 stopnje. Prva stopnja se nanaša na K do 8.
razreda, kjer je cilj učencem predstaviti osnovne pojme računalništva, jih seznaniti z algoritmičnim
razmišljanjem in razviti veščine, znanja in spretnosti za uporabo tehnologije.
Na drugi stopnji, ki zajema razrede od 9 do 10, učenci poglobijo računalniško razmišljanje in
njegov pomen v sodobnem svetu. Spoznajo se z delovanjem računalnikov in računalniške mreže,
poskusijo izdelati spletno stran, ki vključuje slike, zvok in besedilo. Izpostavijo se tudi etična
vprašanja, ki se nanašajo na računalništvo.
Glede na to, da se na tej stopnji spoznajo z internetom, so h glavnim ciljem stopnje dodana tudi
etična vprašanja, ki se nanašajo na računalniška omrežja. K temu spadajo splošna varnost in
zasebnost na internetu, zaščita intelektualne lastnine, zanesljivost informacij, ki so dostopne na
internetu, prednosti in slabosti javno dostopnih programov ter vprašanja o pozitivnem in
negativnem vplivu tehnologije na človeško kulturo (Tucker 2003). Tako za razliko od slovenskega
učnega načrta, ki smo se ga se dotaknili v poglavju 4.1.1, ACM K – 12 vsebuje tudi učne cilje,
povezane z varnostjo na internetu.
Za večino učencev je ta stopnja zadnja, zato je še kako pomembna predstavitev računalništva in
predvsem to, kako si lahko z njim pomagajo v vsakdanjem življenju.
Do stopnje III pridejo tisti učenci, ki se želijo bolj posvetiti računalništvu. To so učenci v 10. in 11.
razredu, kjer je večji poudarek na znanstvenem in tehničnem vidiku računalništva.
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Učenci se posvetijo algoritmičnemu reševanju problemov in programiranju, programski in strojni
opremi, računalniškim omrežjem in družbenim vplivom (Tucker 2003).
Na zadnji, četrti stopnji, ki je priporočljiva za 11. in 12. razred, se učenci pri izbirnem predmetu
poglobijo v določena področja računalništva, kamor spadajo na primer programiranje in
podatkovne strukture (Tucker 2003).

4.1.3 KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA
Med šolanjem v osnovni šoli pridobijo učenci tudi knjižnična informacijska znanja, s pomočjo
katerih razvijejo različne ključne kompetence, med drugim tudi digitalno pismenost.
V osmem razredu osnovne šole so v letnem načrtu programa knjižnična informacijska znanja
zapisani tudi operativni učni cilji, ki vključujejo uporabo interneta. Učenci tako spoznajo globalno
informacijsko omrežje, vzajemni katalog v Sloveniji COBISS/OPAC in druge različne dostope do
katalogov, internet in storitve, kot so elektronska pošta, splet, ftp prenos podatkov (Sušec in
Žumer 2005).
Tako kot učitelji morajo biti tudi knjižničarji izobraženi o varnosti na internetu, saj v kombinaciji s
predmetnimi učitelji izvajajo učne ure, kjer učencem predstavijo knjižnično informacijsko znanje.
Poleg tega pa dandanes celotna knjižnica temelji na bazi podatkov, do katerih se dostopa tudi
prek interneta. Tako je varnost na internetu pomembna tudi s strani varnosti osebnih podatkov in
relevantnosti internetnih virov.
Knjižnična informacijska znanja se lahko izvajajo v različnih prostorih, tako v računalniški učilnici,
knjižnici ali drugih institucijah (Sušec in Žumer 2005).
Nekatere šolske knjižnice vsebujejo tudi prosto dostopne računalnike, kjer lahko učenci izven
pouka uporabljajo internet. V teh primerih je naloga knjižničarja, da poskrbi za varnost učenca na
spletu. Menim, da je pomembno, da imajo knjižničarji pregled nad samo računalniško opremo in
da v primeru nepravilnosti obvestijo šolskega tehnika, pa tudi pregled nad samo uporabo
interneta s strani učencev.

4.1.4 SVETOVALNA SLUŽBA V OSNOVNI ŠOLI
»Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi
posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj
uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih
in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Čačinovič Vogrinčič et al. 2008).
Šolska svetovalna služba predstavlja v šoli tisto mesto, kjer se vzpostavi svetovalni odnos med
vsemi udeleženci v šoli, in je vedno prosto dostopna vsakomur. Predstavlja mesto nagovarjanja,
sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči med učenci in njihovimi starši, učitelji in
vodstvom šole, po potrebi pa tudi med sodelavci zunaj šole. Delo svetovalne službe opravljajo
strokovno usposobljeni delavci za opravljanje svetovalnega dela, to pa so navadno psihologi,
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi (Čačinovič Vogrinčič et al. 2008).
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Naloge svetovalne službe se glede na ciljno skupino razlikujejo. Za vsako skupino posebej pa
vključujejo različna področja dela, kot so učenje in poučevanje, šolska kultura, vzgoja, klima in red,
telesni, osebni in socialni razvoj, šolanje, poklicna orientacija in socialno-ekonomske stiske
(Čačinovič Vogrinčič et al. 2008). Tu se bomo osredotočili predvsem na ciljni skupini učitelji in
vodstvo šole v povezavi z usposabljanjem šolskih delavcev.
Glede na cilje in naloge, ki so opredeljeni za sodelovanje med socialno službo in učitelji ter
vodstvom, lahko razberemo, da imajo socialni strokovnjaki besedo pri načrtovanju strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli, kamor spadajo razna predavanja in
delavnice, oblikovanju šolskega reda, poleg tega pa v sodelovanju z učitelji skrbijo za zagotavljanje
osnovnih pogojev varnega in spodbudnega učnega okolja ter okolja zunaj pouka, kar vključuje
tako čas med odmori, v garderobah, na igrišču ipd. (Čačinovič Vogrinčič et al. 2008).
Menim, da ima lahko svetovalna služba velik vpliv na vpeljevanje varnosti na internetu v šolah.
Svetovalna služba ima besedo pri koordinaciji strokovnega izpopolnjevanja učiteljev z vplivom
neposredno na učitelje ali prek vodstva šole. V kolikor v šolah ne pride do predloga o
izpopolnjevanju šolskih delavcev o varnosti na internetu z drugih strani, bi za to morala obvezno
poskrbeti svetovalna služba. Internetne kršitve varnosti, kjer so vpleteni učenci, so le pojavne
oblike kršitve varnosti, nasilja. Pri nekaterih primerih lahko pride do škode, tako telesne kot
psihične, zato je treba učence in seveda tudi strokovne delavce zaščititi.
Naloga svetovalne službe pa je tudi nuditi pomoč učencem s težavami. V primeru, da je učenec
žrtev katere od nevarnosti, ki pretijo na internetu, ima svetovalna služba pomembno nalogo pri
njenem reševanju, zato morajo biti tudi strokovni delavci ustrezno osveščeni o varni rabi
interneta, saj le tako lahko pomagajo učencem s tovrstnimi težavami.

4.2 DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLE SKRBIJO ZA INTERNETNO VARNOST
V teh podpoglavjih se bomo osredotočili predvsem na dejavnosti, s katerimi lahko na šolah
poskrbijo za ustrezno osveščanje o varni rabi interneta med učitelji in drugimi strokovnimi delavci.

4.2.1 SEMINARJI O VARNOSTI NA INTERNETU ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE
DELAVCE
Učitelji in drugi strokovni delavci lahko prejmejo znanje o varni rabi interneta na različne načine,
eden izmed njih pa je prek raznih seminarjev in delavnic, ki jih lahko izvaja kateri izmed zaposlenih
na šoli, če ima zahtevano znanje, ali pa se šola odloči za zunanje izvajalce. Teh je na slovenskem
trgu več, v poglavju pa bomo predstavili tri organizacije.
Najprej bi izpostavili Center za varnejši internet – Safe.si, ki na temo varne rabe interneta izvaja
seminarje za učitelje in druge strokovne delavce. Februarja letos so tako izvedli brezplačni seminar
z naslovom Vloga šol in centrov za socialno delo v preprečevanju spletnega nasilja med otroki in
mladostniki, ki je bil namenjen tako šolam kot centrom za socialno delo. Med seminarjem so se
posvetili predvsem metodam preprečevanja spletnega medvrstniškega nasilja ter vlogi šol in
centrov za socialno delo ob omenjenem incidentu (Safe.si 2014). Poleg tega so pri Safe.si izvajali
izobraževanja za učitelje tudi prek projekta E-šolstvo.
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V sodelovanju s Safe.si, Zavodom RS za šolstvo, Katedro za računalništvo in didaktiko
računalništva ter ob podpori MIZŠ so na Arnesu pripravili tudi štiritedenski spletni tečaj, na
katerem se bodo udeleženci seznanili z zaščito naprav, zaščito osebnih podatkov ter zaščito
zdravja in okolja. Tečaj, ki temelji na evropskem okviru digitalnih kompetenc DIGCOMP, bo prek
spleta dostopen brezplačno, osredotočen pa bo predvsem na izobraževalno sfero (Sirikt 2014).
Izobraževanja o varni rabi interneta za pedagoške delavce izvaja tudi zavod Varni internet. Tu
želijo učiteljem predstaviti varno rabo interneta prek dveh različnih izobraževanj. V prvem se
dotaknejo teme spletno nasilje in predstavijo načine, kako ga lahko rešujejo. Pri drugem
izobraževanju pa želijo opozoriti na druge nevarnosti in grožnje na spletu, krajo identitete, zlorabo
osebnih podatkov, neprimerne vsebine, predstavijo pa tudi načine zaščite zasebnosti na
družabnem omrežju Facebook (Varni internet 2014).
Omenili bi še podjetje B2, d.o.o., ki prav tako izvaja izobraževanja za učitelje in druge strokovne
delavce prek šole internetne samoobrambe. Z izobraževanjem želijo učiteljem in strokovnim
delavcem predstaviti prednosti in slabosti svetovnega spleta. Pri slednjih povzamejo glavne
nevarnosti, kot so spletno nasilje, spolno nadlegovanje, kraja identitete, škodljive vsebine ter
škodljive programske kode. Poleg izobraževanj pa zaposlenim omogočajo še spletno učenje, kjer si
lahko preberejo različna brezplačna in plačljiva računalniška gradiva, med katerimi je tudi gradivo
na tematiko varnosti na internetu (B2 2014).
Za učitelje je priporočljivo, da se udeležijo tudi predavanj in delavnic, ki so namenjeni učencem,
saj lahko tako izvedo koristne informacije, poleg tega pa dobijo okvir, v kolikšni meri so učenci
osveščeni o varni rabi interneta ter kje bi jo bilo treba še dodatno izboljšati.

4.2.2 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako šolsko leto razpiše programe za nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Izobraževanje in
usposabljanje je navadno razdeljeno na programe, ki so bili prijavljeni na razpis MŠŠ, in na ostale,
ki niso bili. Udeležba na omenjenih seminarjih pa strokovnim delavcem prinese nove točke pri
točkovanju za napredovanje.
Če se osredotočimo na zadnji dve šolski leti, torej od 2012 do letošnjega 2013/2014, se seminarji
skozi leta ne spreminjajo veliko, ampak samo dopolnjujejo. Žal noben izmed seminarjev ni
namenjen varnosti na internetu oz. uporabi računalnika in podobnim temam. Glede na to, da
mora biti uporabnik interneta kritičen oz. kritično premisliti, preden se odloči, da bo npr. neko
stvar kliknil ali celo da bo neko vsebino, pridobljeno z interneta, uporabil, lahko rečem, da je eden
izmed seminarjev namenjen temu – Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja v šoli?, vendar je
to še vedno splošno znanje in ni poudarka na varnosti na internetu (Zavod Republike Slovenije za
šolstvo 2013).
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4.2.3 PRIROČNIKI IN SPLETNE
SPLETN STRANI O VARNOSTI NA INTERNETU
Poleg delavnic, izobraževanj in dodatnih izpopolnjevanj pa si lahko učitelji in drugi strokovni
delavci osvežijo in dopolnijo znanje o varni rabi interneta tudi prek raznih priročnikov in spletnih
strani. Na šolah bi morali poskrbeti, da bi vsi strokovni delavci poznali verodostojne strani in
priročnike, kjer se lahko sami poučijo o varni rabi interneta. Predstavili bomo nekaj spletnih strani,
za katere menim, da bi jih morali učitelji in drugi strokovni delavci poznati.
Center za varnejši internet Safe.si je portal, ki deluje že od leta 2005 kot nacionalna točka
osveščanja in je namenjen spodbujanju varne rabe interneta. Izvajajo ga Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede, Arnes, Zveza prijateljev mladine
dine Slovenije in Zavod MISSS. Njihove
aktivnostii so namenjene učencem, staršem in učiteljem.

Slika 2:
2 Center za varnejši internet –Safe.si (april 2014)

Učiteljem so pri Safe.si namenili knjižno gradivo Deskanje po varnih vodah vključno s CD-jem,
CD
kjer
so dodali razredne aktivnosti na temo varne uporabe interneta. Z gradivom želijo učiteljem
ponuditi znanje o varni rabi interneta, zasebnosti in avtorskih pravicah
pravic na internetu, škodljivih in
nelegalnih vsebinah in drugih novih tehnologijah,
tehnologij
ki so pomembne v izobraževalnem procesu
p
(Kovačič et al. 2008). Poleg gradiva pa si koristne nasvete o varni rabi interneta preberejo tudi na
sami spletni strani (Safe.si
Safe.si 2014).
2014
Center za varnejši internet poleg portala Safe.si izvaja tudi storitev Spletno-oko.si
oko.si. Ta predstavlja
anonimno prijavno točko sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Za
strokovne delavce je priporočljivo, da to spletno stran poznajo in po potrebi
potreb prijavijo morebitne
nevarnosti. Poleg tega pa lahko na strani spremljajo ažurne novice o sovražnem govoru in spolni
spoln
zlorabi otrok (Spletno oko 2014).
Za strokovne delavce pomembna spletna stran je tudi portal SIO (Slovensko izobraževalno
omrežje), kjer lahko sledijo aktualnim informacijam, katalogu raznih usposabljanj, razpisom,
konferencam alii le tekočim novicam v povezavi z izobraževanjem, kjer se pogosto znajde tudi
tema o varni rabi interneta. Poleg tega imajo na voljo tudi bazo e-gradiv
e gradiv za različne predmete in
stopnje (SIO 2014).
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Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT,
CERT, ki deluje pod okriljem Arnesa,
Arnesa
izvaja projekt Varni na internetu.
internetu. Njihov cilj je povečati zavedanje o nevarnostih na spletu,
informirati javnost o varni rabi spletnega bančništva, o spletnih nevarnostih, ki lahko doletijo
vsakega uporabnika, ter naa primerih prikazati, kako se lahko vsak zaščiti pred njimi,
njimi in informirati
javnost, kako lahko zaščitijo svojo identiteto na socialnih omrežjih. Poleg informacij pa velja
spletna stran Varni na internetu za še eno prijavno točko, kjer za razliko od Spletno-oko.si
Spletn
prijavimo katerokoli nevarnost (SI-CERT
(SI
2013).

Slika 3: Varni na internetu (april 2014)

Omenili bi še tujo spletno stran Saferinternet.org, ki deluje pod okvirom Insafa,
Insafa kjer lahko učitelji
in drugi strokovni delavci raziščejo informacije o neprimerni uporabi spletnih klepetalnic, spolnih
vsebinah, ustrahovanju, uporabi mobilnih telefonov, spletnih igrah in igrah na srečo, spletnih
prevarah ipd. Pri vsaki od omenjenih so predstavili tudi koristne nasvete, kaj lahko strokovni
delavec naredi v primeru, da pride do realizacije varnostne grožnje (Insafe 2013).

Slika 4: Insafe –saferinternet.org (april 2014)
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Priročnike in smernice o varni rabi interneta so pripravili tudi pri Informacijskem pooblaščencu
Slovenije. Gradiva so namenjena tako učiteljem, učencem kot tudi vsem ostalim uporabnikom
interneta, pokrivajo pa predvsem tematiko o varovanju osebnih podatkov na internetu (IP-RS
2014).
Poleg zgoraj omenjenih organizacij pa lahko vsak uporabnik na spletu hitro najde še dodatne
informacije in priročnike o varni rabi interneta. Zaradi vedno večjega števila nevarnosti se
marsikdo odloči, da bo podal še svoje informacije oz. mnenje o varni rabi in s tem pripomogel k
večjemu osveščanju, zato moramo biti še posebej previdni pri verodostojnosti vira.
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5 AKTIVNOSTI IN UPORABA GRADIV ZA OSVEŠČANJE UČENCEV O
INTERNETNI VARNOSTI
Digitalni svet je danes velik del življenja naših otrok, saj so z digitalnimi tehnologijami v stiku tako
v šoli kot doma. Naloga učiteljev in ostalih šolskih delavcev je, da ohranijo učenčevo varnost, kar
pa lahko naredijo na različne načine. Učence morajo naučiti pravilne uporabe digitalnih tehnologij
ter poskrbeti, da spoznajo nevarnosti in tveganja, ki jih lahko doletijo, ter kako se pred njimi
zaščititi.
Kaj so povedali učenci sami o tem, koliko informacij o varni rabi interneta prejmejo v šoli, so
raziskali v projektu EU Kids Online, Lobe in Muha (2011). Skoraj polovica (48 %) slovenskih otrok je
odgovorila, da so jim učitelji že svetovali o varni rabi interneta. 63 % otrok je v raziskavi omenilo,
da učitelji postavijo pravila, kaj lahko učenci v šoli počnejo na internetu. Z odraščanjem je opaziti,
da vedno več učencev poišče pomoč, ki temelji na mediaciji pri učiteljih. Učenci še vedno največ
predlogov o varni rabi interneta prejmejo doma od staršev (57 %), vseeno pa jim hitro sledijo
učitelji (48 %) (Lobe in Muha 2011).
V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili, kako lahko učitelji in drugi strokovni delavci poskrbijo
za zadostno in strokovno osveščanje učencev o varni rabi interneta.

5.1 TEMA UČNE URE
Menimo, da potreba po začetku izobraževanja učencev o varni rabi interneta nastane že ob prvi
njegovi uporabi. Kljub temu pa se nekateri učenci srečajo s tematiko o varni rabi šele z obiskom
osnovne šole. Šole bi morale poskrbeti, da se učenci zavedajo nevarnosti ob uporabi interneta že v
nižjih razredih oz. najkasneje v drugem triletju. Ena izmed opcij za začetno osveščanje učencev je
vsekakor razredna ura, kjer razredni učitelj učencem predstavi internetne nevarnosti ter posledice
nepravilne rabe. V tem primeru je pomembno, da je razredni učitelj strokovno izobražen o
omenjeni tematiki. Svoje znanje lahko izpopolni na različne načine, nekatere smo predstavili v
poglavju 4.2, med katerimi vsekakor najbolj priporočamo obisk seminarjev, pripravljenih na
omenjeno tematiko.
Poleg razredne ure pa se lahko učenci srečajo s tematiko varne rabe interneta tudi pri izbirnem
predmetu računalništvo, ki se v osnovni šoli pojavi šele v tretjem triletju. Kot je bilo omenjeno že v
poglavju 4.1.1, v učnem načrtu za predmet računalništvo ni velikega poudarka na osveščenosti o
varni rabi interneta. Osredotočili so se edino na odnos do varovanja lastnine in osebnosti, kar je
seveda pomembna tema, vendar menim, da je še veliko drugih nevarnosti, o katerih bi morali biti
učenci v osnovni šoli osveščeni.
Kljub temu pa nekateri učbeniki za osnovne šole vsebujejo nekaj več informacij o varnosti na
internetu in posledično je to tudi tema učne ure. Eden izmed učbenikov za osnovno šolo, kjer je
vsebovanih nekaj več informacij o nevarnostih na internetu, je učbenik Računalništvo: Učbenik za
izbirne predmete urejanja besedil, računalniška omrežja in multimedija, katerega avtorja sta Jože
Rugelj in Tihomil Šlenc (2007).
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Pri učni temi programska oprema se dotakneta tudi škodljive programske opreme, kjer na
enostaven način predstavita viruse, trojanske konje in računalniške črve. Omenita tudi ribarjenje
gesel in pošiljanje nezaželene elektronske pošte. Učenci si lahko v učbeniku preberejo tudi, kako
lahko zaščitijo računalnik pred škodljivimi programi (Rugelj in Šlenc 2007, 56 –58).
V tretjem razdelku učbenika Informacijsko-komunikacijska tehnologija in družba se učenci
spoznajo z računalniško etiko, šifriranjem podatkov, izbiro varnih gesel, spoštovanjem
intelektualne lastnine in avtorskih pravic. Tu se predstavi tudi nepravilna uporaba IKT, kar
vključuje razpošiljanje neresničnih vsebin, tako žaljivih kot neprimernih (npr. pornografija) (Rugelj
in Šlenc 2007, 56 –58).

5.2 PRIROČNIKI IN DRUGA SPLETNA GRADIVA ZA UČENCE
Glede na to, da otroci in mladostniki vedno več časa preživijo na internetu, po raziskavi EU Kids
Online (Lobe in Muha 2011) povprečno 94 minut dnevno, lahko učitelji pripomorejo k temu, da so
ob tem učenci varni in se poleg tega še česa naučijo.
Poleg učne ure lahko učitelji učencem predstavijo varno uporabo interneta tudi prek raznih
tiskanih in spletnih gradiv, ki jih lahko uporabijo pri učni uri, dejavnostih izven časa pouka ali le
predstavijo njihovo uporabo, učenci pa nato raziskujejo doma. Vsekakor bi šole morale poskrbeti
za zadostno zalogo tiskanih gradiv, dostopnih v prostorih šole.
V naslednjih odstavkih bomo predstavili nekaj možnosti, katera gradiva lahko šola zagotovi oz.
predstavi učencem, s katerimi lahko pridobijo potrebna znanja o varni uporabi interneta.
Že v poglavju 4.2.3 omenjen portal Centra za varnejši internet Safe.si ponuja učencem osveščanje
o varni rabi interneta. Spletna stran je prilagojena njihovi starosti, tako tudi tisti najmlajši
razumejo, kaj jim strokovnjaki centra želijo povedati. Učenci si lahko preberejo, katere so
najpogostejše in najhujše nevarnosti, ki jih lahko doletijo med uporabo interneta, ter kaj lahko
sami naredijo, da se jim izognejo. Pripravili so tudi brezplačna gradiva za najmlajše in mladostnike.
Gradiva so različna, med njimi so igre, plakati, nalepke, podloge za miško in celo delovni zvezki.
Večino gradiv lahko najdemo tudi na spletni strani, čeprav so idejno namenjena distribuciji v
tiskani verziji. Poleg tiskanih verzij gradiv pa si otroci na spletni strani ogledajo tudi razne videe, ki
so poučno pripravljeni na temo o varnosti na internetu, med njimi tudi vodiče, kako si lahko npr.
uredijo zasebnost na Facebook omrežju, kako zamenjati geslo na Google profilu ipd. (Safe.si
2014).
Učenci lahko prek spletne strani rešijo tudi test zasvojenosti, tako z internetom, internetnimi
igrami kot tudi z mobilnim telefonom. Po končanem testu reševalec prejme skupno število točk in
obrazložitev, kakšna je njegova stopnja zasvojenosti. V primeru, da reševalec testa kaže znake
zasvojenosti, mu strokovnjaki Safe.si svetujejo, naj se o težavi pogovori s prijatelji, starši ali drugo
osebo, ki ji zaupa (Safe.si 2014).
Poleg tiskanih gradiv in spletne strani so na Safe.si poskrbeli tudi za Facebook stran, namenjeno
učencem, kjer lahko s klikom na »všeč mi je« spremljajo aktualne novice in nasvete o varni rabi
interneta.
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Učenci lahko z uporabo omenjenih gradiv na enostaven in zabaven način spoznajo nevarnosti na
spletu ter se naučijo, kako se jim izogniti. Šole lahko brezplačno naročijo njihova tiskana gradiva
prek spletne strani, nato pa jih predajo učencem oz. jih imajo na voljo v šolskih prostorih (Safe.si
2014).
Za učence pomembna spletna stran je tudi telefon TOM, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine
Slovenije. Namenjen je učencem, ki so v stiski in potrebujejo pomoč oziroma nasvet. S klicem na
brezplačno številko 116 111 se lahko obrnejo na svetovalca ali pa zastavijo vprašanje prek eklepetalnice. Poleg varne rabe interneta pokrivajo razna področja, ki lahko predstavljajo nelagodje
učencem (Zveza prijateljev mladine Slovenije 2013).
Omenili bi še spletni strani Varni internet in Varni na internetu (SI-CERT), ki sta sicer namenjeni
bolj starejšim učencem, kljub temu pa predstavljata veliko bazo koristnih nasvetov za varno rabo
interneta (Varni internet 2014). Glede na to, da učenci zelo pogosto segajo po družabnih medijih,
lahko rečem, da so se pri Varni na internetu poglobili tudi v prevare na družabnih omrežjih, kar je
za učence še kako pomembna vsebina. Učenci si tu lahko preberejo, kako si lahko nastavijo
zasebnost na Facebook profilu in kako preprečijo vdor vanj, ter spoznajo najpogostejše Facebook
prevare. Pri slednjem lahko učenci poleg vsebine na spletni strani in zanimivih videoposnetkov
prelistajo tudi e-priročnike z nasveti, kot sta ABC varnosti in zasebnosti na mobilnih telefonih in
Hitri vodnik ABC varnosti a spletu (SI-CERT 2013).
Poleg zgoraj omenjenih spletnih strani pa si učenci lahko preberejo nasvete o varni rabi interneta
še na raznih drugih spletnih straneh. Seveda morajo učitelji poskrbeti, da predstavijo učencem
strani, ki so namenjene njihovi starosti in razpolagajo z verodostojnimi podatki.
Tudi pri SI-CERT-u so poskrbeli za zanimiv prikaz nevarnosti otrokom z raznimi filmčki, ki na
zabaven način prikažejo nevarnost v realnem življenju. Poleg tega pa si lahko tudi vsak prenese
razne brošure na temo varnosti (SI-CERT 2013).

5.3 IGRE, SKOZI KATERE SE OTROCI UČIJO VARNOSTI NA INTERNETU
Eden izmed motivacijskih načinov, kako pridobiti pozornost učencev, je vsekakor tudi igra. Otroci
v osnovni šoli še vedno veliko časa posvečajo igri. Vedno bolj pa se poslužujejo računalniških iger,
zato je mogoče skozi igro otrokom na enostaven način prikazati nevarnosti, ki jih lahko doletijo, in
če to prikažemo na pravilen in poučen način, lahko otroci od tega veliko odnesejo. V raziskavi EU
Kids Online (Lobe in Muha 2011) je bilo ugotovljeno, da je kar 80 % slovenskih otrok kot
najpogostejšo aktivnost izbralo igranje računalniških igric v obdobju enega meseca pred
opravljeno raziskavo (Lobe in Muha 2011).
Učiteljeva naloga oziroma naloga šole je, da učencem predstavi igre, ki so primerne za njihovo
starost in predznanje.
V projektu Safe.si so pripravili več iger, skozi katere učencem poskusijo predstaviti nevarnosti na
internetu. Igre so prosto dostopne na njihovi spletni strani, namenjene so tako najmlajšim
otrokom kot tudi mladostnikom.
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Pripravili so tako igre z iskanjem skritih besed in kvizom na temo interneta in varnosti,
pobarvanke, sestavljanke ter spomin in igre, kjer otrok šele ob pravilnem odgovoru lahko preide
na naslednjo raven. Tako skozi igro preverijo, ali bi se znali v realnem življenju zavarovati pred
nevarnostmi, ki jim pretijo na internetu (Safe.si 2013).
Igro na temo varnosti so pripravili tudi na Varninainternetu.si, kjer so oblikovali igro Si spletni
detektiv? Učenec se v omenjeni igri postavi v vlogo detektiva, ki rešuje probleme o varnosti. Skozi
igro se sooči z nevarnostmi, kot so ribarjenje, nigerijska pisma, virusi ipd., njegova naloga pa je
prepoznati ukane, ki nakazujejo, da gre za omenjeno prevaro (SI-CERT Spletni detektiv 2013).

5.4 ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE O INTERNETNI VARNOSTI ZA UČENCE
Poleg izobraževanj o varni rabi za učitelje, ki so bila omenjena v poglavju 4.2.1, pa organizacije in
zavodi izvajajo tudi izobraževanja za učence in njihove starše. Pomembno je, da imajo učitelji in
drugi strokovni delavci potrebno znanje o varni rabi interneta, saj to prenašajo tudi na učence.
Vendar to ni dovolj, pomembno je, da to znanje učenci pridobijo iz prve roke, od strokovnjakov.
Poleg njih pa seveda tudi njihovi starši, saj lahko tako sami varno uporabljajo internet in pomagajo
svojim otrokom v primeru, da naletijo na katero izmed nevarnosti.
Zato menim, da bi šole morale poskrbeti za redno izvajanje tovrstnih izobraževanj na šolah, tako
za učitelje, učence kot tudi za starše. V Sloveniji imajo šole na izbiro več različnih organizacij, ki se
ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi. Večina organizacij oz. zavodov izvaja izobraževanja in
delavnice za vse ciljne skupine, zato smo večino teh omenili že v poglavju 4.2.1, kjer smo
predstavili izobraževanja za učitelje, tu pa se bomo osredotočili izključno na izobraževanje za
učence.
Center za varnejši internet Safe.si izvaja ločeno predavanje za starše in delavnice za učence in
dijake. Delavnice niso obvezne, zato se zanje šola poljubno odloči. V šolskem letu 2012/2013 so
obiskali 64 osnovnih in srednjih šol, izvedli 337 delavnic in s tem izobrazili 6.863 učencev in dijakov
(Safe.si 2014).
Delavnice za učence in dijake zajemajo več različnih tem v povezavi z varnostjo na internetu, kot
so varno deskanje v 90 minutah, spletno ustrahovanje in spletna etika, zasvojenost z novimi
tehnologijami, zaščita zasebnosti na spletu, varna raba Facebooka (primerno za učence od 5.
razreda dalje), delavnica za učence 1. triade in sem pametnejši od mobilnega telefona (Safe.si
2014).
Delavnice izvajajo ljudje, ki so strokovno usposobljeni glede spletne varnosti. V 90 minut trajajoči
delavnici predstavijo teoretični del, kjer učence seznanijo z osnovami varne in odgovorne rabe
spleta, in praktični del, kjer učenci izvajajo zanimive interaktivne aktivnosti (Safe.si 2014).
V letu 2012/2013 pa je znanje o varni rabi interneta pridobilo kar 3.686 staršev, predavanje je bilo
izvedeno na 77 osnovnih in srednjih šolah. V 90 minutah predavanja se v prvem delu dotaknejo
aktualnih tem s področja varnosti na internetu, kot so zlorabe na internetu, zaščita računalnika,
domačega omrežja in podatkov na njih ter realen odnos do virtualnega sveta.
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Drugi del pa je namenjen vodenemu pogovoru, kjer imajo starši priložnost predavateljem zastaviti
razna vprašanja (Safe.si 2014).
Poleg Safe.si pa delavnice in predavanja za učence organizirajo tudi pri Varniinternet.si.
Predavanja zajemajo široko področje tem o varni rabi interneta, o družabnih omrežjih, o zaščiti
zasebnosti na Facebooku, spletni komunikaciji in druženju z neznanci, nevarnostih, ki pretijo prek
mobilnih telefonov, o spletnem nasilju ter zasvojenosti s spletom in računalnikom.
Teoretična izobraževanja o varnosti na internetu niso dovolj, zato izvajajo tudi delavnice, ki so
razdeljene na starostne skupine 6–11 let in 12–15 let. Za učence so pripravili delavnico Skozi divji
gozd spleta, kjer s pomočjo spletne igrice spoznajo osnovna pravila varnosti na svetovnem spletu.
Za starejše učence pa so pripravili nekoliko več delavnic, med katere so vključili naslednje teme:
pravilna uporaba Googla in kako si lahko pomagajo z ostalimi Google pripomočki, kako urediti
zasebnost na Facebook profilu, kako pripraviti osebni film in predstavitev ipd. Pri mladostnikih so
delavnice pripravljene ne samo kot osveščanje o varnosti, ampak nekatere pripomorejo tudi k
poznavanju novih orodij in kako si mladostniki na koristen način krajšajo čas z uporabo
računalnika in interneta (Varni internet 2014).
Poleg izobraževanj za učitelje, ki so bila predstavljena v poglavju 4.2.1. v Šoli internetne
samoobrambe, ki deluje v okviru podjetja B2, d.o.o., izvajajo tudi izobraževanja za učence.
Razdelili so jih na dva dela glede na starostno skupino učencev. Med izvajanjem pa poskušajo na
razumljiv in zabaven način predstaviti prednosti interneta, pogovorijo se tudi o pravilih obnašanja
na internetu, predstavijo nevarnosti in načine, kako se lahko zaščitijo pred njimi (B2 2014).

5.5 ZAVAROVANO ŠOLSKO OMREŽJE IN ZAŠČITA RAČUNALNIKOV
Za varno uporabo interneta na šoli s strani otrok in šolskih delavcev bi moralo biti na vsaki šoli
poskrbljeno, da je vzpostavljena varna internetna povezava. V Sloveniji je trenutno zagotovljena
varna povezava prek omrežja Arnes. Kot smo omenili že na začetku v poglavju 2.2., je v šoli najbolj
priporočljiva postavitev omrežja Eduroam, saj ta za šolo zagotavlja visoko stopnjo varnosti.
Temelji na tehnologiji WPA (Wi-Fi Protected Access) in WPA2 (posodobljena različica WPA z
močnejšim algoritmom za šifriranje), hkrati pa šolskim administratorjem omogoča tudi enostavno
upravljanje z uporabniškimi računi ter prepreči, da bi do spleta prek šolskega omrežja dostopali
prav vsi, ki slučajno poznajo brezžično geslo na usmerjevalniku (Arnes 2013).
Po podatkih Arnesa trenutno v Sloveniji omrežje Eduroam uporablja le 24 osnovnih šol (Arnes
2014), kar je glede na število vseh osnovnih šol, ki jih je po zadnjih podatkih 450 (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport 2013), le 5,3 %.
V primeru, da šola ni ustrezno poskrbela za zavarovanje lastnega omrežja, se lahko zgodi, da
postanete izpostavljeni prisluškovanju prometa, spreminjanju poslanih ali prejetih podatkov in
prestrezanju podatkov, ki se uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti. To velja navadno za odprta
omrežja, ki jih srečamo na javnih mestih, kot so nakupovalna središča, restavracije in bari, hoteli,
letališča ipd. (Arnes 2013).
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Zavedati se moramo, da so v šolskih datotečnih sistemih shranjeni osebni in zaupni podatki tako
učencev kot učiteljev in šole nasploh. Večina šol prav tako že uporablja E-asistent, ki omogoča
shranjevanje podatkov, med katerimi so podatki elektronskega dnevnika, redovalnice, osebni
podatki učencev, organizacija pouka itd., zato si vodstvo šole ne sme dovoliti, da bi prišlo do
kakršnihkoli vdorov (E-šola 2013).
V šolah je priporočeno lokalna omrežja zaščititi z uporabo požarnega zida (angl. firewall), ki
nadzoruje ves promet, ki je naslovljen na določen del omrežja, in tistega, ki omrežje zapušča.
Podobno funkcijo kot požarni zid pa lahko opravlja tudi usmerjevalnik, prek katerega se šola
poveže v omrežje in internet. Za razliko od požarnega zida pa usmerjevalnik ne more nadzorovati
vsebine prometa, količine prenesenih podatkov, trajanja ipd. Žal je zaradi visokih stroškov nakupa,
namestitve in predvsem upravljanja požarnega zida za nekatere šole prevelika investicija in tako
ostanejo le pri uporabi usmerjevalnika za zavarovanje omrežja (Kovačič et al. 2008, 73).
Seveda pa ni dovolj samo zavarovano omrežje, v šoli je treba poskrbeti, da so na vseh računalnikih
naloženi protivirusni programi, ki preprečujejo okužbo z virusi in razširitev drugih zlonamernih
programskih kod na računalnikih. Uporabi se jih lahko tudi kot omejitev brskanja po nekaterih
spletnih straneh, priporočeno pa je tudi urediti nastavitev pregledovanja vseh izmenljivih medijev,
ki se jih priključi na računalnik, saj tako lahko preprečimo širitev zlonamerne programske kode.
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6 RAZISKAVA O OSVEŠČENOSTI VARNE RABE INTERNETA V
OSNOVNIH ŠOLAH
6.1 NAMEN IN OPREDELITEV PROBLEMA
V diplomskem delu raziskujemo, kako na slovenskih osnovnih šolah skrbijo za osveščenost in
izobraževanja o varni rabi interneta. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik, ki je bil izdelan s
spletnim orodjem 1ka (www.1ka.si). V raziskavi opazujemo odnos entitete osnovne šole glede
internetne varnosti. V imenu šole je vprašalnik reševala oseba, ki je na osnovni šoli zadolžena za
osveščanje in izobraževanje o varni rabi interneta. Vprašalnik smo prek spletne pošte poslali na
kontaktne e-naslove 450 osnovnih šol v Sloveniji. E-naslove smo pridobili s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Od vseh naslovljenih so vprašalnik začeli izpolnjevati na 167
osnovnih šolah, zaključili pa v 140 primerih.
Cilj diplomskega dela je preveriti, kako je na slovenskih šolah poskrbljeno za varno rabo interneta.
Natančneje, z vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kdo na posamezni šoli skrbi za varno rabo
interneta, ali na šoli organizirajo aktivnosti za učence, starše in šolske delavce na temo varne rabe
interneta in katera je tista oseba na šoli, ki rešuje problem v primeru, da učenec postane žrtev
spletnega incidenta.

6.2 OPIS VPRAŠALNIKA
Vprašalnik, ki smo ga naslovili na osnovne šole v Sloveniji, vsebuje 33 vprašanj. Večinoma so
zaprtega tipa, med njimi se izmenjujejo tista z enim možnim odgovorom in tista z več možnimi
odgovori.
Vprašalnik smo razdelili na sklope, kjer smo v začetku spraševali splošno o osveščenosti varne
rabe interneta, nato smo se osredotočili na posamezno ciljno skupino, kamor spadajo učenci,
šolski delavci in starši. Zadnji del vprašalnika pa se nanaša na ukrepanje šole ob incidentih,
povezanih z rabo interneta in šolsko informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Za opredelitev vzorca vprašalnika smo na konec dodali še vprašanja o sami osnovni šoli in osebi, ki
ga je izpolnjevala.
Vprašalnik je priložen na koncu diplomskega dela v prilogi.

6.3 PREDSTAVITEV VZORCA
Kot že rečeno, je bil vprašalnik namenjen osnovnim šolam, izpolnjevala pa ga je izključno oseba, ki
je na posamezni osnovni šoli odgovorna za osveščanje in izobraževanje o varni rabi interneta.
Tako bomo predstavili osebe, ki so odgovarjale na vprašanja, glede na spol, starost in vlogo, ki jo
opravljajo na osnovni šoli. Poleg tega bomo predstavili tudi šolo, ki je sodelovala pri raziskavi, in
sicer glede na okolje in statistično regijo, kjer se nahaja, številu učencev, ki jo obiskuje, in glede na
vrsto osnovne šole.
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VPRAŠANJE: Spol?
Na vprašanje o spolu je odgovorilo 138 vprašanih. Glede na odgovore je na vprašanja odgovarjalo
72 (52 %) žensk in 66 (48 %) moških. Standardni odklon je 0,5.
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Graf 1: Spol vprašanega

VPRAŠANJE: Starost?
Na vprašanje o starosti je odgovorilo 139 vprašanih. Med njimi je bilo 13 (9 %) starih med 20 in 30
let, 61 (44 %) od 31 do 40 let, 34 (24 %) od 41 do 50 let in 31 (22 %) starih med 51.
51 in 60. letom.
Nihče med vprašanimi pa ni bil starejši od 60 let.
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Graf 2: Starost vprašanega

VPRAŠANJE: Vaša vloga na šoli?
Na vprašanje je odgovorilo 138 vprašanih. Iz rezultatov je razvidno, da je na vprašalnik v večini, in
sicer v 87 (63 %) primerih odgovarjal učitelj računalništva, v 58 (42 %) učitelj naravoslovnega,
družboslovnega
nega ali jezikovnega področja, v 40 (29 %) vzdrževalec učne
čne tehnologije, v 7 (5 %) šolski
knjižničar, v 12 (9 %) primerih ravnatelj, v 4 (3 %) svetovalni delavec in v 2 (1 %) psiholog.
psiholog
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Med odgovori so imeli vprašani kot možnost odgovora tudi drugo, ki ga je izbralo 38 (28 %)
vprašanih. Tii so v večini primerov navedli ROID (računalnikar –organizator
organizator informacijskih
dejavnosti) in pomočnika ravnatelja.
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Graf 3: Vloga vprašanca na osnovni šoli

VPRAŠANJE: Statistična regija, v kateri se nahaja vaša šola?
Na vprašanje, v kateri regiji je osnovna šola, je odgovorilo 139 vprašanih. Od vseh je 13 (9 %) šol v
Pomurski regiji, 26 (19 %) v Podravski,
Podravski 6 (4 %) v Koroški, 18 (13 %) v Savinjski,, 3 (2 %) v Zasavski, 8
(6 %) v Spodnjeposavski,, 10 (7 %) v Jugovzhodni Sloveniji, 28 (20 %) v Osrednjeslovenski regiji,
regiji 6 (4
%) na Gorenjskem, 4 (3 %) na Notranjsko-kraškem, 11 (8 %) na Goriškem in 6 (4 %) v Obalno-kraški
regiji. Standardni odklon je 3,4.
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Graf 4: Statistična regija, kjer je osnovna šola
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VPRAŠANJE: Okolje, kjer je vaša šola?
139 vprašanih je odgovorilo na vprašanje, v katerem okolju je osnovna šola, v kateri so zaposleni.
58 (42 %) osnovnih šol je v mestnem okolju, 31 (22 %) v primestnem, 39 (28 %) v strnjenem
vaškem okolju in 11 (8 %) v okolju raztresenih hiš. Standardni odklon je 1.
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Graf 5: Okolje, kjer je osnovna šola

VPRAŠANJE: Število učencev na šoli?
šoli
Zanimala nas je tudi informacija o okvirnem številu učencev na posamezni šoli. Na vprašanje je
odgovorilo 139 vprašanih. Glede na podatke lahko razberemo,
razberem , da smo največ odgovorov,
odgovorov 31 (22
%), dobili iz šol, ki spadajo v rang šol z največ učenci, tj. 501 ali več. 30 (22 %) sodelujočih prihaja iz
šol, ki jih obiskuje od 201 do 300 učencev, 28 (20 %) iz šol, ki jih obiskuje od 301 do 400 učencev,
21 (15 %) vprašanih iz šol z od 101 do 200 učencev, 17 (12 %) iz šol z od 401 do 500
5 učencev in 12
(9 %) sodelujočih iz šol, ki jih obiskuje najmanj učencev, tj. do 100 učencev.
čencev. Omenjeni podatki
veljajo za šolsko leto 2013/2014. Standardni odklon je 1,6.
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Graf 6: Število učencev na osnovni šoli
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VPRAŠANJE: Vrsta vaše osnovne šole?
šole
Na vprašanje o vrsti osnovne šole je odgovorilo 139 vprašanih. Osebe, ki so reševale vprašalnik,
vprašalnik v
večini prihajajo iz javnih osnovnih šol, tj. v 133 (96 %) primerih. 5 (4 %) oseb prihaja iz osnovnih šol
za otroke s posebnimi potrebami, 1 (1 %) oseba pa je izbrala odgovor drugo,
o, kjer je navedla, da
prihaja iz javne in osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami.
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Graf 7: Vrsta osnovne šole

6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
INTERPR
6.4.1 SPLOŠNO O VARNI RABI INTERNETA
VPRAŠANJE: Kdo na vaši šoli skrbi za osveščanje o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij (za
učence, učitelje in druge strokovne delavce)?
delavce)
Na vprašanje je odgovorilo 152 vprašanih, ki so lahko izbirali med več različnimi odgovori. Glede
na njihove odgovore lahko opazimo, da na šoli v največ primerih za osveščenost
sveščenost o varni rabi na
internetu skrbi ravno t.i. ROID (računalnikar – organizator informacijskih
ormacijskih dejavnosti), saj je 114 (75
%) vprašanih izbralo ta odgovor. Druga najpogostejša oseba, ki skrbi za osveščanje
sveščanje, pa je učitelj
računalništva, ki ga je izbralo 99 (65
( %) vprašanih. 48 (32 %) jih pravi, da na njihovi šoli za
osveščanje skrbi učiteljlj naravoslovno-tehničnega,
naravoslovno tehničnega, družboslovnega ali jezikovnega področja, 37 (24
%) jih trdi, da na njihovi šoli to funkcijo opravlja drug učitelj (npr. razrednega
razredn
pouka, športne
vzgoje ipd.), 34 (22 %) se jih je odločilo za ravnatelja in v 29 (19 %) primerih je to svetovalni
delavec. V najmanj primerih so za osveščanje o varni rabi zadolženi šolski knjižničarji –11 (7 %) in
psihologi –8 (5 %). Samo v enem primeru pa lahko vidimo, da se na šoli žal nihče ne ukvarja z
osveščanjem o varni rabi interneta.
nterneta. 20 vprašanih (13 %) se je odločilo za nadomestni odgovor
drugo, kjer so navedli še ostale osebe, ki na njihovi šoli skrbijo za osveščanje
sveščanje, to pa so: zunanji
sodelavci in zunanji izvajalci, kjer se največkrat pojavi Safe.si, pomočnik ravnatelja ter »vsi po
malem« oz. »tisti,
tisti, ki nima kaj delati«.
delati
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Graf 8:: Skrb za osveščanje o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij

VPRAŠANJE: Kateri strokovni oz. drugi delavci morajo biti po vašem mnenju dobro osveščeni o
varni rabi interneta in sodobnih tehnologij?
tehnologij
Na vprašanje je odgovorilo 152 oseb. Glede na prejete odgovore 113 (74 %) ljudi meni, da morajo
biti o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij osveščeni učitelji naravoslovno-tehničnega,
naravoslovno
družboslovnega in jezikovnega področja, 120 (79 %) jih pravi, da učitelj računalništva, 111 (73 %)
vprašanih meni, da so to drugi učitelji,
učitelji in v 118 (78 %) primerih, da je to ROID. Med šolske delavce,
ki bi morali biti osveščeni o varni rabi interneta,
interneta, so označili še ravnatelja v 111 (73 %) primerih,
svetovalnega delavca v 110 (72 %) primerih, psihologa v 90 (59 %), šolskega knjižničarja v 92 (61
%) ter tajništvo in računovodstvo v 78 (51 %) primerih. Med odgovori so imeli vprašani tudi opcijo
izbire drugo, ki jo je izbralo 34 (22 %) ljudi. Tu so v vseh primerih navedli besedo »vsi«, nekateri so
dodali še besede strokovni delavci, učitelji, delavci ter zaposleni na šoli.
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Graf 9: Osveščenost strokovnih delavcev o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij
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VPRAŠANJE: Ali menite, da na vaši osnovni šoli naredite dovolj za varnost učencev na internetu?
internetu
Na vprašanjee je odgovorilo 151 oseb. 93 (62 %) vprašanih je odgovorilo, da na svoji šoli naredijo
dovolj za varnost učencev na internetu, 32 (21 %) jih meni nasprotno, da ne naredijo dovolj.
Ostalih 26 (17 %) ne ve, kakšno je stanje varnosti učencev na internetu v njihovi šoli.
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Graf 10: Varnost učencev na internetu

VPRAŠANJE: Katere organizacije,
organizacij , ki se ukvarjajo tudi z varnostjo na internetu, poznate?
Na postavljeno vprašanje je odgovorilo 152 oseb. Iz odgovorov lahko vidimo, da med najbolj
poznano organizacijo spada Safe.si, saj se je zanjo
zanj odločilo kar 142 (93 %) vprašanih. Safe.si sledijo
Spletno oko, ki je poznano 108 (71 %) šolam,, Varninainternetu.si 106 (70 %) in TOM telefon, ki ga
je izbralo 100 (66 %) vprašanih. Sledi Policija, ki je poznana 97 (64 %) osebam,
ebam, SI-CERT
SI
91 (60 %),
Informacijski pooblaščenec
oblaščenec 84 (55 %) vprašanim in Varniinternet.si
.si 60 (39 %). Najmanj šolam sta
poznana Net-varen.si, ki ga je izbralo 23 (15 %) vprašanih,
vprašanih in Insafe, za katerega se jih je odločilo
17 (11 %). Opcijski odgovor drugo so izbrali 3 (2 %) vprašani, med odgovori pa navedli podjetje B2,
B2
d.o.o., in odgovor »to
to sem jaz«.
jaz
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Graf 11: Poznavanje organizacij,
organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo na internetu
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VPRAŠANJE: Ali se vaša šola udeležuje katere izmed aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta, ki
poteka v okviru Safe.si februarja vsako leto?
leto
Na vprašanje je odgovorilo 150 vprašanih. Zanimalo nas je, ali se šole udeležujejo aktivnosti ob
dnevu varne
rne rabe interneta, ki poteka v okviru Safe.si. Presenetljivo se jih večina šol od vprašanih
udeležuje vsako leto ali občasno. Glede na podatke se kar 57 (38 %) šol vsako leto udeleži
aktivnosti in 62 (41 %) šol občasno. 17 (11 %) šol se omenjenih
o
delavnic ne udeležuje, 11 (7 %)
vprašanih odgovora na vprašanje ne vedo, le 3 (2 %) vprašani pa omenjenih aktivnosti sploh ne
poznajo.
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Graf 12:
12 Udejstvovanje ob dnevu varne rabe interneta

VPRAŠANJE: Ali organizirate tudi kakšne druge aktivnosti oz. dogodke, povezane z varno rabo
interneta (poleg predavanj in delavnic o varni rabi interneta)?
interneta)
Na vprašanje je odgovorilo 150 vprašanih. Glede na odgovore opazimo, da je 42 (28 %) oseb
odgovorilo, da vsako leto na svoji šoli organizirajo tudi
tud druge aktivnosti, povezane z varno rabo
interneta, med katere so navedli predvsem: tehniški dan na temo internetne varnosti, okrogle
mize, izdelava plakatov, brošur, tema razredne ure, predavanja za starše ipd. 57 (38 %) vprašanih
pravi, da druge aktivnosti
sti občasno organizirajo na svoji šoli, med te pa so našteli: tema razredne
ure, tehniški dan, tema roditeljskega sestanka,
sest
ekodan, pri raznih projektih, npr. socialni kapital,
razna predavanja ipd. Za odgovor nikoli se je odločilo 30 (20 %) oseb, kar po mojem
m
mnenju glede
na raziskavo predstavlja prevelik odstotek šol, ki ne organizirajo drugih aktivnosti o varni rabi
interneta. 21 (14 %) vprašanih pa se je opredelilo, da odgovora na to vprašanje ne poznajo.
pozna
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Graf 13: Aktivnosti, povezane z varno rabo interneta

VPRAŠANJE: Ali vaša šola skrbi za razpoložljivost gradiv (brošure, plakati) o varni rabi interneta?
interneta
Zanimalo nas je, ali na osnovnih šolah skrbijo za razpoložljivost gradiv o varni rabi interneta. Na
vprašanje je odgovorilo 150 vprašanih. Iz rezultatov lahko vidimo, da so odgovor da navedli v kar
136 (91 %) primerih, kar pomeni, da so šole zelo dobro založene z omenjenim
omen
gradivom, kar
vsekakor pripomore k boljši osveščenosti
o
tako učencev, učiteljev kot drugih oseb, ki jim je gradivo
na voljo. Le na 5 (3 %) šolah od vseh vprašanih ne zagotavljajo omenjenega gradiva. 7 (5 %)
vprašanih je odgovorilo, da ne vedo,
ve
ali na njihovi šoli razpolagajo z omenjenim gradivom,
gradivom 2 (1 %)
vprašana pa sta se odločila
ločila za odgovor ne poznam.
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Graf 14: Razpoložljivost gradiv

6.4.2 OSVEŠČANJE ZA UČENCE
VPRAŠANJE: S katero organizacijo
organizaci ste že izvajali osveščanje o varnosti na internetu za učence
učen –
izobraževanja in delavnice?
Na vprašanje je odgovorilo 146 ljudi. Največ šol se je glede na rezultate odločilo za izvedbo
izobraževanj in delavnic za učence prek organizacije Safe.si, in sicer v 105 (72 %) primerih.
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Na 83 (57 %) šolah izvajajo izobraževanje za učence sami, 58 (40 %) šol se je odločilo za izvedbo
prek E-Šolstva,
Šolstva, 26 (18 %) šol prek Varniinernet.si in 4 (3 %) šole prek Net-varen.si.
Net varen.si. Le 7 (5 %) šol je
izbralo odgovor, da delavnic in izobraževanj še niso izvedli.
izvedli. Vprašani so imeli na voljo tudi odgovor
drugo, ki ga je izbralo 22 (15 %) oseb. Tu so omenili še: Policijo, Informacijskega pooblaščenca,
Microsoft in B2.
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Graf 15: Organizacije
nizacije za izvajanje osveščanja o varnosti na internetu
u za učence

VPRAŠANJE: Za katere starostne skupine učencev ste izvedli izobraževanja in delavnice?
delavnice
Na vprašanje je odgovorilo 146 oseb. Glede na rezultate vprašalnika lahko hitro vidimo, da se šole
v večini odločajo za izobraževanje in delavnice za učence tretje triade. Za to obdobje se je odločilo
130 (89 %) šol, za drugo triletje se je odločilo 107 (73
(73 %) šol, najmanj šol pa se odloča za izvedbo
izobraževanj in delavnic za učence prvega triletja, in sicer le 36 (25 %) šol. Od vseh vprašanih pa 8
(5 %) šol še ni izvedlo izobraževanja oz. delavnice za učence.
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Graf 16: Starostne skupine učencev
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VPRAŠANJE: Kako pogosto organizirate
organizira izobraževanje/delavnico za učence?
Na vprašanje je odgovorilo 146 oseb. Glede na odgovore v večinii šol organizirajo izobraževanja oz.
delavnice za učence na temo varne uporabe interneta na letni ravni. Če pogledamo številke, to
predstavlja 109 (75 %) vprašanih šol in lahko rečem, da je pohvalno, saj tako res skrbijo za
osveščanje vsake generacije učencev. 25 (17 %) šol organizira izobraževanja
izobraževanja za učence na vsake 3
leta, 4 (3 %) šole na vsake 5 let in 1 (1 %) šola na več kot 5 let. V povezavi s prejšnjim vprašanjem
imamo tudi
udi nekaj šol, ki še niso
ni izvedle izobraževanja oz. delavnice za učence, teh je glede na
vprašalnik 7 (5 %). Standardni
ardni odklon pri postavljenem vprašanju je 1.
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Graf 17: Pogostost izvajanja osveščanja za učence

6.4.3 OSVEŠČANJE ZA ŠOLSKE DELAVCE
VPRAŠANJE: S katero organizacijo
organizacij med naštetimi ste že izvajali predavanja in delavnice za šolske
delavce?
Podobno kot za učence nas je zanimalo,
zanimalo s katerimi organizacijami so šole že sodelovale pri izvedbi
izobraževanj oz. delavnic za šolske delavce na temo varne uporabe interneta. Na vprašanje je
odgovorilo 144 vprašanih. Za razliko od izbire organizacije za izvedbo izobraževanj za učence, kjer
je najpogostejša izbira Safe.si, se tu v največ primerih, tj. 78 (54 %), odločijo za interno izvedbo
izobraževanja. Sledi Safe.si, s katerim je sodelovalo 61 (42 %) šol,
šol in E-Šolstvo
Šolstvo, za katerega se je
odločilo 53 (37 %) od vseh šol, ki so sodelovale v raziskavi. Najmanj šol se je odločilo za
Varniinternet.si, in sicer 18 (13 %),
%) ter Net-varen.si, ki sta ga izbrali le 2 (1 %) šoli,
šoli vključeni v
raziskavo.
aziskavo. Kar 20 (14 %) šol žal še ni izvedlo
vedlo izobraževanj oz. delavnic za učitelje na temo varne
rabe interneta, 15 (10 %) pa se jih je odločilo za odgovor drugo. Tu so vprašani navedli še Policijo,
Informacijskega pooblaščenca, Arnes in Microsoft.
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Graf 18: Organizacije za izvajanje osveščanja
o
o varnosti na internetu za šolske delavce

VPRAŠANJE: Kako pogosto organizirate izobraževanja/delavnice za šolske delavce?
delavce
Na vprašanje je odgovorilo 143 vprašanih. Največ, kar 65 (45 %) šol organizira izobraževanje oz.
delavnice za šolske delavce na letni ravni, nekaj manj, 48 (34 %) šol,
šol pa v obdobju 3 let. 7 (5 %) šol
organizira izobraževanje na do 5 let in 4 (3 %) na več kot 5 let. Glede na raziskavo in v povezavi s
prejšnjim vprašanjem pa je 19 (13 %) šol takšnih, kjer
kjer še niso izvedli izobraževanja oz. delavnice o
varni rabi interneta za šolske delavce. Standardni odklon je 1,3.
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Graf 19:
19 Pogostost izvajanja osveščanja za šolske delavce
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6.4.4 OSVEŠČANJE ZA STARŠE
VPRAŠANJE: S katero izmed naštetih organizacij ste že izvajali osveščanje za starše –
izobraževanja in delavnice?
Na vprašanje je odgovorilo 141 vprašanih. Glede na raziskavo opazimo,
opazimo, da se je največ,
največ 64 (45 %),
šol odločilo za izvedbo izobraževanj oz. delavnic za starše prek organizacije
organizacije Safe.si. 45 (32 %) od
vprašanih šol se je odločilo za interno izvedbo izobraževanj
izobraževanj za starše, sledi organizacija E-šolstvo,
ki jo je izbralo 29 (21 %) šol, ter Varniinternet.si, za katero se je odločilo 24 (17 %) šol.
šol Najmanj šol,
tj. 5 (4 %), pa je izbralo Net-varen.si.
varen.si. Seveda je tudi pri izobraževanjih za starše nekaj šol, ki še niso
izvedle izobraževanja oz. delavnice, teh je glede na raziskavo kar 19 (13 %). Za opcijski odgovor
drugo se je odločilo 18 (13 %) vprašanih, ki so navedli še drugee organizacije, kot so: Policija,
Ljudska univerza, Informacijski pooblaščenec, Neodvisen.si in podjetje B2, pod katerega spada
zgoraj navedena izbira Net-varen.si.
varen.si. Nekateri so tudi zapisali, da so izobraževanje izvedli, ampak
ne vedo, prek katere organizacije.
organizacije. Zanimiv je bil tudi odgovor, da imajo na spletni strani zapisano
vse o varni rabi interneta, vendar tega nihče ne bere.
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Graf 20: Organizacije
nizacije za izvajanje osveščanja o varnosti na internetu za starše

VPRAŠANJE: Za starše katere starostne skupine učencev ste izvedli izobraževanja?
izobraževanja
Na vprašanje je odgovorilo 139 vprašanih. Glede na rezultate se največ šol odloči izobraziti starše
tretjega triletja, in sicer kar 110 (79 %). Malenkost manj šol skrbi za izobraževanje staršev drugega
triletja, tj. 101 (73 %). V najmanj primerih, 65 (47 %),
%) pa šole izvedejo izobraževanje o varni rabi
interneta za starše prvega triletja. V povezavi s prejšnjim vprašanjem so seveda tudi šole, ki še
niso izvedle omenjenega izobraževanja, teh
te je 19 (14 %).
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Graf 21: Starostne skupine učencev

VPRAŠANJE: Kako pogosto organizirate izobraževanje za starše?
Na vprašanje je odgovorilo 140 vprašanih. 57 (41 %) od njih je odgovorilo, da na njihovi šoli
izvajajo izobraževanja za starše na letni ravni, v 47 (34 %) šolah organizirajo izobraževanja v
obdobju do 3 let, v 13 (9 %) šolah
šol pa v obdobju do 5 let. 4 (3 %) šole organizirajo
organizira izobraževanje za
starše v razmiku več kot 5 let. V 19 (14 %) primerih izobraževanja še niso nikoli izvedli. Standardni
odklon je 1,4.
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Graf 22: Pogostost izvajanja osveščanja za starše
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6.4.5 VKLJUČENOST ŠOLE OB INCIDENTIH, POVEZANIH
H Z RABO INTERNETA
VPRAŠANJE: Ali je šola po vašem mnenju dolžna posredovati v primerih
primerih težav, ki se zgodijo na
internetu?
Na vprašanje je odgovorilo 140 oseb. Zanimalo nas je, ali je po njihovem mnenju šola dolžna
posredovati v primeru težav, ki se zgodijo učencem na internetu. Zadovoljno
no lahko vidimo, da se
je največ, 81 (58 %) vprašanih odločilo za odgovor
odgovor da, v vsakem primeru, saj gre za naše učence.
43 (31 %) jih meni,, da samo v primeru, ko se incident zgodi v šolskih prostorih. Najmanj, 5 (4 %)
oseb, pa jih meni,, da šola ni dolžna posredovati. Vprašanim smo ponudili še dodatni odgovor
drugo, ki ga je izbralo 11 (8 %) oseb, te pa so navedle,
navedle da šola vsekakor posreduje v takšnih
primerih, navadno pa skupaj v sodelovanju s starši.
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Graf 23:
23 Posredovanje šole v primeru internetnih težav

VPRAŠANJE: Ali ste bili na šoli že kdaj obveščeni o spletnih incidentih med učenci (npr.
medvrstniško nasilje prek spleta)?
spleta)
Na vprašanje je odgovorilo
orilo 138 vprašanih. Zanimalo nas je, ali je bila šola v preteklosti že kdaj
obveščena o spletnem incidentu. Glede na rezultate ugotovimo, da večinski del pripada odgovoru
da, bili smo obveščeni in smo ukrepali, ta odgovor so podali v 105 (76 %) primerih. 20 (14 %) šol
do sedaj še ni bilo obveščenih o spletnem incidentu, v 5 (4 %) šolah pa je do spletnega incidenta
prišlo, vendar niso ukrepali. 8 (6 %) vprašanih
vprašanih pa ne ve, ali so že bili kdaj obveščeni o spletnem
incidentu na njihovi šoli. Standardni odklon je 0,9.
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Graf 24:
24 Obveščenost o spletnih incidentih med učenci

VPRAŠANJE: S strani koga ste najpogosteje obveščeni o incidentih, povezanimi z internetom
(npr. medvrstniško nasilje prek spleta)?
spleta)
Na vprašanje je odgovorilo 140 oseb. Glede na raziskavo opazimo, da so v največ primerih na šoli
obveščeni o incidentih, povezanimi z internetom,
internetom s strani učencev, ki so vpleteni v incident, saj so
vprašani izbrali ta odgovor v 86 (61 %) primerih. 71 (51 %) vprašanih
vprašanih je trdilo, da največkrat
prejmejo opozorilo od drugih učencev,
učencev v 67 (48 %) primerih pa od staršev. 44 (31 %) vprašanih je
izbralo odgovor,
ovor, da opozorilo o incidentu pride od šolskih delavcev. Glede na prejšnje vprašanje,
kjer nas je zanimalo, ali je bila šola že kdaj obveščena o incidentu, smo tudi tukaj zabeležili 18 (13
%) primerov, ko o incidentu na šoli še niso bili obveščeni. V primeru,
primeru, da vprašani odgovora med
naštetimi opcijami niso našli, so imeli na izbiro še dodatno opcijo drugo. Za to se je odločilo 6 (4
%) oseb, kjer so zapisale,, da so bili na šoli obveščeni tudi že s strani Policije.
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Graf 25: Obveščanje o storjenem spletnem incidentu
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VPRAŠANJE: Kdo na šoli rešuje oz. bi reševal problem v primeru, da ugotovite,
ugotovite da je učenec
žrtev spletnega incidenta?
Na vprašanje je odgovorilo 141 vprašanih. Vprašani so morali iz naštetih opcij izbrati osebo, ki na
njihovi šoli rešuje oz. bi reševala problem v primeru, da ugotovijo, da je učenec žrtev spletnega
incidenta. Na voljo so imeli več možnih odgovorov, saj je lahko na šoli več oseb z omenjeno
funkcijo. Glede na rezultate vprašalnika je ta oseba v največ,
največ 116 (82 %) primerih svetovalni
delavec, sledi mu razrednik v 101 (72 %) primerih. V nekaj manj primerih, 89 (63 %),
%) je ta oseba
ravnatelj, sledi učitelj, ki ugotovi, da je učenec žrtev, za katerega se je odločilo 69 (49 %) oseb. 61
(43 %) vprašanih trdi, da je na njihovi šoli oseba, ki rešuje problem,
problem ROID, 38 (27 %) vprašanih pa
pravi, da zadevo ureja psiholog. Najmanjši odstotek je prejel učitelj računalništva, za katerega
kat
se
je odločilo 34 (24 %) vprašanih.
ašanih. 3 (2 %) osebe odgovora na postavljeno vprašanje niso poznale, 10
(7 %) vprašanih pa se je odločilo za odgovor drugo, kjer so kot odgovor podali še: Policija,
pomočnik ravnatelja, učitelj, ki se na šoli ukvarja z varno rabo interneta.
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Graf 26: Reševanje spletnega incidenta

6.4.6 O ŠOLSKI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI
INFORMACIJS
INFRASTRUKTURI
STRUKTURI
VPRAŠANJE: V katerih prostorih vaše šole imajo učenci prosti dostop do računalnika
čunalnika in uporabe
interneta?
Na vprašanje je odgovorilo 140 vprašanih. Z vprašanjem smo hoteli izvedeti,
izvedeti v katerih prostorih
šole imajo učenci prost dostop do računalnika in uporabe interneta, tako v času pouka kot izven
njega. Iz podatkov lahko razberemo, da imajo v največ, 99 (71 %) primerih učenci dostop do
interneta v računalniški učilnici, sledi knjižnica, ki jo je izbralo 79 (56 %) vprašanih. Le 6 (4 %) šol je
takšnih, kjer imajo učenci dostop do interneta tudi na šolskih hodnikih, 21 (15 %) šol pa učencem
ne omogoča prostega dostopa
topa do računalnikov.
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Opcijski odgovor drugo je izbralo 13 (9 %) vprašanih, kjer so najpogosteje podali naslednje opcije:
druge učilnice, učenci imajo dostop samo pod nadzorom oz. z dovoljenjem. Zanimiv odgovor pa je
bil tudi »okolica šole do 3 km«
«.

71%

računalniška učilnica
56%

knjižnica
4%

hodnik

15%

ni prostega dostopa do računalnikov

9%

drugo
0%

20%

40%

60%

80%

Graf 27:: Prost dostop do računalnika in uporabe interneta

VPRAŠANJE: Kakšna je vloga šolskega knjižničarja v primeru, da so računalniki z
nenadzorovanim dostopom do interneta tudi v knjižnici?
knjižnici
Na vprašanje je odgovorilo 140 vprašanih.
vprašani V primeru, da so v knjižnici računalniki z
nenadzorovanim dostopom do interneta, največ,
največ 89 (64 %) vprašanih meni, da je vloga
knjižničarja skrb, da se računalniki uporabljajo skladno s pravili uporabe. 44 (31 %) vprašanih
pravi, da na njihovi šoli nimajo računalnikov
računalnikov v knjižnici s prostim dostopom do interneta, 32 (23 %)
oseb pa je izbralo odgovor, ki pravi, da je vloga šolskega knjižničarja tudi splošno svetovanje o
varni rabi interneta. Za opcijo šolski knjižničar svetuje zgolj, kako se išče knjižna
knjiž gradiva se je
odločilo najmanj vprašanih, in sicer le 10 (7 %).

šolski knjižničar skrbi, da se računalniki
uporabljajo skladno s pravili uporabe

64%

šolski knjižničar učencem svetuje zgolj to, kako
se išče knjižna gradiva

7%

šolski knjižničar svetuje tudi splošno o varni
rabi interneta

23%

v knjižnici nimamo računalnikov s prostim
dostopom do interneta

31%
2%

drugo
0%

20%

Graf 28: Vloga šolskega knjižničarja

49

40%

60%

80%

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta

Robertina
obertina Dugar: diplomsko delo

VPRAŠANJE: Ali imajo učenci na vaši šoli prost dostop do brezžičnega omrežja?
omrežja
Na vprašanje je odgovorilo 140 vprašanih. Iz grafikona lahko vidimo, da v večini šol, 89 (64 %),
učenci še vedno nimajo prostega dostopa do brezžičnega interneta. Na 32 (23 %) šolah
uporabljajo zaprto omrežje, prek katerega je možen dostop do interneta z geslom, 11 (8 %) šol pa
uporablja odprto omrežje,
je, prek katerega se lahko vsi povezujejo na internet. Le 9 (6 %) oseb je
omenilo, da na njihovi šoli uporabljajo varno omrežje Eduroam za dostop do interneta, 2 (1 %)
vprašana pa podatka nista poznala.

6%

da, uporabljamo varno omrežje Eduroam
da, uporabljamo zaprto omrežje, prek katerega
je možen dostop do interneta z geslom

23%

da, uporabljamo odprto omrežje, prek katerega
se vsi lahko povezujejo v internet

8%

učenci na šoli nimajo dostopa do brezžičnega
omrežja

64%
1%

ne vem
0%
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Graf 29: Prost dostop do brezžičnega omrežja

VPRAŠANJE: Ali ima šola v svojem pravilniku (hišnem redu) prepovedano uporabo mobilnih
telefonov v času pouka?
Glede na to, da v nobeni zakonodaji ni zapisano, da je uporaba mobilnih telefonov v šoli
prepovedana, nas je zanimalo,
zanimalo ali imajo šole v svojih pravilnikih zapisano
o prepoved uporabe le-teh
le
v času pouka. Na vprašanje je odgovorilo
odgovori 140 oseb. Največ, kar 134 (96 %) jih je odgovorilo, da
imajo v svojih pravilnikih prepovedano uporabo mobilnih telefonov, samo 4 (3 %) šole pa po
podatkih raziskave ne prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojem pravilniku.
pravilniku 2 (1 %)
osebi odgovora na vprašanje nista poznali. Standardni odklon je 0,3.
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Graf 30:
30 Šolski pravilnik in uporaba mobilnih telefonov

VPRAŠANJE: Ali vaša šola v šolskem pravilniku (hišnem redu) omenja varno rabo interneta?
interneta
Na vprašanje je odgovorilo 140 vprašanih. Iz odgovorov lahko razberemo, da polovica šol, 70 (50
%), ki so sodelovale v raziskavi,
raziskavi ne omenja varne rabe interneta v šolskem pravilniku, v 44 (31 %)
primerih so vprašani
ani trdili, da pravilnik njihove šole vsebuje poglavje o varni rabi interneta, 26 (19
%) od njih pa ni poznalo odgovora na vprašanje. Standardni odklon je 0,7.

19%
31%
da
ne
ne vem
50%

Graf 31: Šolski pravilnik in varna raba interneta

VPRAŠANJE: Kdo na vaši šoli skrbi za namestitev in posodobitve protivirusne programske
opreme na šolskih računalnikih?
računalnikih
Na vprašanje je odgovorilo 141 oseb. Ponudili smo 5 različnih odgovorov ter dodatni dve opciji ne
vem in drugo, vprašani pa so imeli možnost izbire več odgovorov. Glede na rezultate v večini
primerov, tj. 87 (62 %), za namestitev in posodobitev protivirusne programske opreme na šolskih
računalnikih skrbi učitelj računalništva. Sledi mu vzdrževalec učne tehnologije oz. ROID, za
katerega se je odločilo 60 (43 %) vprašanih.
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Za ostale odgovore se je odločilo znatno manj vprašanih, le 5 (4 %) od njih jih meni, da je na
njihovi šoli ta oseba učitelj naravoslovno-tehničnega,
naravoslov tehničnega, družboslovnega ali jezikovnega področja, 1
(1 %) oseba meni, da je pri njih to knjižničar, 6 (4 %) pa imajo za opravljanje omenjene funkcije
zunanje podjetje. 1 (1 %) izmed vprašanih odgovora na vprašanje ne pozna, kar 31 (22 %) pa se jih
je odločilo za odgovor drugo, ti pa so v večini primerov zapisali ROID.

43%

vzdrževalec učne tehnologije

62%

učitelj - računalništvo
učitelj - naravoslovno…

4%
1%

knjižničar

4%

zunanje podjetje

1%
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22%
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20%

30%

40%
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Graf 32:: Namestitev in posodobitev protivirusne programske opreme
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7 ZAKLJUČEK
Skozi diplomsko delo smo predstavili, na kakšen način lahko v šoli poskrbijo za osveščanje in
izobraževanje o varni rabi interneta. Če se ustavimo že pri uradnih dokumentih, kot je učni načrt
za predmet računalništvo, vidimo, da v sedanji izvedbi zelo slabo pokriva tematiko varne uporabe
interneta. Glede na to, da je iz leta v leto več spletnih nevarnosti, ki nas ogrožajo, menim, da bi
morala biti tematika zajeta v večjem obsegu. Ker se vsi učenci ne odločijo za obiskovanje izbirnega
predmeta računalništvo, je pomembno, da se na šolah izvaja izobraževanje o varni rabi interneta
za vse učence, in to pravočasno, preden pride do zlorab.
V Sloveniji poznamo več različnih organizacij, ki se ukvarjajo z izvajanjem izobraževanj in delavnic
na temo varne rabe interneta. Glede na raziskavo lahko rečem, da šole dobro poznajo omenjene
organizacije, med vsemi pa najbolj izstopa Safe.si, za katero tudi sama menim, da je zelo primerna
za osnovno šolo. Z omenjeno organizacijo se tudi šole v največ primerih odločijo za izvedbo
izobraževanj in delavnic za učence in starše, medtem ko izobraževanje za šolske delavce
največkrat izvede šola sama. Kateri šolski delavci pa morajo biti izobraženi o varni rabi interneta?
Po mojem mnenju vsi. Podobno se tudi vprašani zavedajo, da to niso samo učitelji, ampak tudi
npr. ravnatelj, svetovalni delavec, psiholog in drugi delavci na šoli.
Ne smemo pozabiti, da se generacije v osnovnih šolah hitro menjajo, zato je pomembno, da se
izobraževanja izvaja dovolj pogosto, in glede na raziskavo lahko rečem, da se večina šol tudi odloči
za izobraževanja na letni ravni. Prav tako šole v večini primerov izvajajo tudi druge aktivnosti na
letni ravni, kot tehniški dnevi in dnevi dejavnosti na temo interneta, okrogle mize ipd.
Organiziranje izobraževanj o varni rabi interneta na letni ravni bi po mojem mnenju v osnovnih
šolah morala postati stalna praksa, saj le tako lahko poskrbimo, da vsi učenci pridobijo ustrezne
informacije in znanje.
Zanimalo nas je, kdo je tista oseba, ki skrbi, da na osnovnih šolah poteka osveščanje in
izobraževanje o varni rabi interneta. V večini slovenskih osnovnih šol je za to funkcijo zadolžen
ROID (računalnikar –organizator informacijskih dejavnosti), hitro pa mu sledi učitelj računalništva.
V primeru, da se neželeni incident dejansko zgodi, pa v največ primerih zadevo prevzame
svetovalni delavec na šoli.
Učenci lahko na šoli dostopajo do interneta tudi izven pouka, pri čemer lahko uporabljajo šolske
računalnike ali svoje osebne mobilne naprave. Šolske računalnike s prostim dostopom do
interneta lahko učenci uporabljajo v računalniških učilnicah in šolskih knjižnicah, kjer je njihova
uporaba v večini primerov nadzorovana. Težje pa je nadzorovati uporabo mobilnih telefonov, ki jo
ima sicer še vedno večina šol v šolskem pravilniku opredeljeno kot prepovedano. Z njihovo
uporabo lahko učenci dostopajo do interneta prek brezžične internetne povezave (wi-fi), do
katere v večini osnovnih šol učenci nimajo dostopa, ali t.i. mobilne plačljive povezave, na katero
žal ne moremo vplivati.
Zanimiv je podatek, da so med vprašanimi na 76 % osnovnih šolah že bili obveščeni o spletnih
incidentih med otroki. O incidentu na šolah največkrat izvedo od učencev, ki so bili vključeni v sam
incident, ali drugih učencev. Večina šol meni, da naredi dovolj za osveščanje o varni rabi interneta.
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Tudi sama menim, da glede na raziskavo šole res naredijo veliko. Seveda pa vse ni odvisno samo
od šole, kot sem omenila, imajo starši glavno vlogo pri vzgoji, ki je pomembna tudi pri sami
uporabi interneta. Vsekakor ni dovolj, da smo enkrat osveščeni o varni rabi interneta, saj se
uporaba interneta iz leta v leto spreminja, spreminjajo se navade uporabnikov in s tem se tudi
pojavljajo nove nevarnosti, zato je pomembno, da učenci, starši in šolski delavci poskušajo redno
slediti spremembam in novostim v povezavi z varno rabo interneta.
Upam, da se bodo vse osnovne šole v Sloveniji začele zavedati problema, da nam nepravilna
uporaba interneta lahko povzroči resne težave. Uporabnike interneta pa je treba o pravilni rabi
naučiti že na samem začetku –torej začenši z učenci v osnovni šoli. Menim, da je najmanj, kar šole
lahko naredijo, to, da redno skrbijo za izvajanje izobraževanj in delavnic za vse tri ciljne skupine:
učence, starše in šolske delavce.
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9 PRILOGE
OSVEŠČANJE O VARNI RABI INTERNETA NA OSNOVNIH ŠOLAH
Spoštovani,
sem Robertina Dugar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in v okviru svoje diplomske
naloge raziskujem osveščenost o varni rabi interneta na osnovnih šolah. Vaša pomoč je ključna za
uspešno izvedbo naloge, izpolnjevanje vprašalnika pa bi vam vzelo le 8–11 minut.
Prosim vas, da izpolnite vprašalnik oziroma ga posredujete osebi, ki na vaši šoli skrbi za osveščanje
o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij.
Vprašalnik je anonimen, rezultati raziskave pa bodo v pomoč tako meni kot tudi učiteljem in
učencem, ki se soočajo z nevarnostmi, ki nam jih prinašajo nove tehnologije.
Za vašo pomoč se vam že v naprej resnično iskreno zahvaljujem.
Robertina Dugar

SPLOŠNO O VARNI RABI INTERNETA IN SODOBNIH TEHNOLOGIJ NA VAŠI ŠOLI
Q2 - Kdo na vaši šoli skrbi za osveščanje o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij (za učence, učitelje
in druge strokovne delavce)? Možnih je več odgovorov
učitelj – naravoslovno tehnično, družboslovno ali jezikovno področje
učitelj – računalništvo
drugi učitelji (npr. razredni pouk)
ROID (računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti)
ravnatelj
svetovalni delavec
psiholog
šolski knjižničar
drugo:
nihče se ne ukvarja s tem
Q3 - Kateri strokovni oz. drugi delavci morajo biti po vašem mnenju dobro osveščeni o varni rabi
interneta in sodobnih tehnologij? Možnih je več odgovorov
učitelj – naravoslovno tehnično, družboslovno ali jezikovno področje
učitelj – računalništvo
drugi učitelji (npr. razredni pouk)
ROID (računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti)
ravnatelj
svetovalni delavec
psiholog
šolski knjižničar
tajništvo in računovodstvo
drugo:
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Q4 - Ali menite, da na vaši osnovni šoli naredite dovolj za varnost učencev na internetu?
da
ne
ne vem
Q5 - Katere organizacije, ki se ukvarjajo tudi z varnostjo na internetu, poznate? Možnih je več odgovorov
Safe.si
Spletno-oko.si
TOM telefon
Varninainternetu.si (Arnes)
SI-CERT (Arnes)
Varniinternet.si
Net-varen.si
Insafe
Informacijski pooblaščenec
Policija
drugo:
Q6 - Ali se vaša šola udeležuje katere izmed aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta, ki poteka v okviru
Safe.si februarja vsako leto?
vsako leto
občasno
nikoli
ne vem
ne poznam
Q7 - Ali organizirate tudi kakšne druge aktivnosti oz. dogodke, povezane z varno rabo interneta (poleg
predavanj in delavnic o varni rabi interneta)?
vsako leto, npr.
občasno, npr.
nikoli
ne vem
Q8 - Ali vaša šola skrbi za razpoložljivost gradiv (brošure, plakati) o varni rabi interneta?
da
ne
ne vem
ne poznam
OSVEŠČANJE ZA UČENCE
Q10 - S katero izmed spodaj naštetih organizacij ste že izvajali osveščanje o varnosti na internetu za
učence – izobraževanja in delavnice? Možnih je več odgovorov
Safe.si
Varniinternet.si
Net-varen.si
E-šolstvo
izobraževanje smo izvedli sami
nismo še izvedli izobraževanj / delavnic
drugo:
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Q11 - Za katere starostne skupine učencev ste izvedli izobraževanja in delavnice? Možnih je več
odgovorov
prvo triletje
drugo triletje
tretje triletje
nismo še izvedli izobraževanj / delavnic
Q12 - Kako pogosto organizirate izobraževanje/delavnico za učence?
letno
na do 3 leta
na do 5 let
na več kot 5 let
nismo ga še imeli

OSVEŠČANJE ZA ŠOLSKE DELAVCE
Q14 - S katero izmed spodaj naštetih organizacij ste že izvajali predavanja in delavnice za šolske delavce?
Možnih je več odgovorov
Safe.si
Varniinternet.si
Net-varen.si
E-šolstvo
izobraževanje smo izvedli sami
nismo še izvedli izobraževanj / delavnic
drugo:
Q15 - Kako pogosto organizirate izobraževanje/delavnico za šolske delavce?
letno
na do 3 leta
na do 5 let
na več kot 5 let
nismo ga še imeli

OSVEŠČANJE ZA STARŠE
Q17 - S katero izmed spodaj naštetih organizacij ste že izvajali osveščanje za starše – izobraževanja in
delavnice? Možnih je več odgovorov
Safe.si
Varniinternet.si
Net-varen.si
E-šolstvo
izobraževanje smo izvedli sami
nismo še izvedli izobraževanj / delavnic
drugo:
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Q18 - Za starše katere starostne skupine učencev ste izvedli izobraževanja? Možnih je več odgovorov
prvo triletje
drugo triletje
tretje triletje
nismo še izvedli izobraževanj
Q19 - Kako pogosto organizirate izobraževanje za starše?
letno
na do 3 leta
na do 5 let
na več kot 5 let
nismo ga še imeli

VKLJUČENOST ŠOLE OB INCIDENTIH, POVEZANIH Z RABO INTERNETA
Q21 - Ali je šola po vašem mnenju dolžna posredovati v primerih težav, ki se zgodijo na internetu?
ne, ni dolžna
da, a le v primeru, da se je incident zgodil v šolskih prostorih
da, v vsakem primeru, saj gre za naše učence
drugo:
Q22 - Ali ste bili na šoli že kdaj obveščeni o spletnih incidentih med učenci (npr. medvrstniško nasilje prek
spleta)?
da, bili smo obveščeni in smo ukrepali
da, bili smo obveščeni in žal nismo ukrepali, saj to ni v naši pristojnosti
o incidentu na šoli še nismo bili obveščeni
ne vem
Q23 - S strani koga ste najpogosteje obveščeni o incidentih povezanimi z internetom (npr. medvrstniško
nasilje prek spleta)? Možnih je več odgovorov
učencev, ki so vpleteni v incident
drugih učencev
šolskih delavcev
staršev
o incidentu na šoli še nismo bili obveščeni
drugo:
Q24 - Kdo na šoli rešuje oz. bi reševal problem v primeru, da ugotovite, da je učenec žrtev spletnega
incidenta? Možnih je več odgovorov
učitelj, ki ugotovi, da je učenec žrtev
učitelj računalništva
ROID (računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti)
razrednik
ravnatelj
svetovalni delavec
psiholog
ne vem
drugo:
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O ŠOLSKI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI
Q26 - V katerih prostorih vaše šole imajo učenci prost dostop do računalnika in uporabe interneta?
Možnih je več odgovorov
računalniška učilnica
hodnik
knjižnica
drugo:
ni prostega dostopa do računalnikov
Q27 - Kakšna je vloga šolskega knjižničarja v primeru, da so računalniki z nenadzorovanim dostopom do
interneta tudi v knjižnici? Možnih je več odgovorov
šolski knjižničar skrbi, da se računalniki uporabljajo skladno s pravili uporabe
šolski knjižničar učencem svetuje zgolj to, kako se išče knjižna gradiva
šolski knjižničar svetuje tudi splošno o varni rabi interneta
drugo:
v knjižnici nimamo računalnikov s prostim dostopom do interneta
Q28 - Ali imajo učenci na vaši šoli prosti dostop do brezžičnega omrežja? Možnih je več odgovorov
da, uporabljamo odprto omrežje, prek katerega se vsi lahko povezujejo v internet
da, uporabljamo zaprto omrežje, prek katerega je možen dostop do interneta z geslom
da, uporabljamo varno omrežje Eduroam
učenci na šoli nimajo dostopa do brezžičnega omrežja
ne vem
Q29 - Ali ima vaša šola v svojem pravilniku (hišnem redu) prepovedano uporabo mobilnih telefonov v
času pouka?
da
ne
ne vem
Q30 - Ali vaša šola v šolskem pravilniku (hišnem redu) omenja varno rabo interneta?
da
ne
ne vem
Q31 - Kdo na vaši šoli skrbi za namestitev in posodobitve protivirusne programske opreme na šolskih
računalnikih? Možnih je več odgovorov
vzdrževalec učne tehnologije
učitelj –računalništvo
učitelj –naravoslovno-tehnično, družboslovno ali jezikovno področje
knjižničar
zunanje podjetje:
ne vem
drugo:
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PODATKI O VAŠI ŠOLI
Q40 - Vrsta vaše osnovne šole?
javna osnovna šola
zasebna osnovna šola
osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami
drugo:
Q42 - Število učencev na šoli?
do 100
101–200
201–300
301–400
401–500
501 ali več
Q43 - Okolje, kjer je vaša šola?
mestno
primestno
strnjeno vaško naselje
raztresene hiše
Q44 - Statistična regija, v kateri je vaša šola?
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška

VAŠI SPLOŠNI PODATKI
Q46 - Spol
Ženska
Moški
Q47 - Starost
20–30
31–40
41–50
51–60
61–70
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Q48 - Vaša vloga na šoli? Možnih je več odgovorov
učitelj – naravoslovno-tehnično, družboslovno ali jezikovno področje
učitelj – računalništvo
vzdrževalec učne tehnologije
ravnatelj
svetovalni delavec
psiholog
šolski knjižničar
drugo:
Q49 - Bi radi še kaj sporočili?
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