
Spoštovani starši! 

Radi bi vas povabili k razmisleku o rabi sodobne tehnologije - tiste, ob kateri se nam  zdi, 

da so nas naši otroci zelo hitro prehiteli v sledljivosti trendom in novostim. Govorimo seveda 

o računalnikih, pametnih telefonih in predvsem o svetovnem spletu – internetu. 

Sodobna tehnologija je s svojo širino in z zmožnostmi v naša življenja vnesla mnogo 

dobrega. Kar pomislimo, kaj vse smo pridobili z možnostjo uporabe elektronske pošte. 

Koliko časa, papirja, denarja smo prihranili. Naše sporočilo je bilo kar naenkrat od 

naslovnika s kateregakoli konca zemeljske oble oddaljeno le še za en klik z računalniško 

miško. In seveda razmah dostopa do informacij –  karkoli in s kateregakoli konca zemeljske 

oble smo  lahko kar naenkrat izvedeli - spet - z le nekaj kliki z računalniško miško.  

Čudovito in predvsem še vedno fascinantno. A vse to je že zgodovina. 

Vedno nove in nove aplikacije za to in ono nam lajšajo različne vsakodnevne in ne 

vsakodnevne opravke. Z dovršenimi računalniškimi orodji lahko tudi laiki dokaj enostavno 

postanemo napol mojstrski oblikovalci, snemalci in še marsikaj. 

Različna socialna omrežja so nam omogočila ponoven kontakt z ljudmi, s katerimi smo 

izgubili stike in hkrati ponudila nove možnosti in nove pristope za spoznavanje ljudi. Naša 

mnenja in razmišljanja lahko preko njih zelo hitro dosežejo mnogo ljudi sveta. 

Svetovni splet  nam daje  zelo razsežne možnosti za širjenje dobrega na svetu. Lahko ga 

uporabljamo zavestno, s premislekom in s tem bogatimo življenje sebi in drugim, lahko 

dovolimo, da nas ujame v svoje pasti, o katerih smo premalo osveščeni ali pa nas preveč 

posrka vase in virtualni svet nadvlada našemu resničnemu življenju. Izbira je naša. 

S svojimi zapisi, mnenji, fotografijami, ki jih delimo na spletu, si ustvarjamo lastno 

virtualno podobo – nekateri zelo nepremišljeno, drugi zelo načrtno. Lahko je resnična, 

lahko je lažna. Vsak si jo ustvarja sam. S svojimi zapisi in fotografijami, lahko tudi brez 

zavedanja in nehote, ponudimo vpogled v svoje življenje zelo široki publiki. In to spet 

z le nekaj kliki na računalniški miški. S svojim klikanjem po različnih vsebinah za 

seboj tudi  puščamo sled. 

Temeljit razmislek o tem, katere zapise, mnenja, fotografije bomo delili na spletu, pomeni 

razmislek o tem, katere podatke želimo deliti z vsemi ljudmi z vseh koncev zemeljske oble. 

Zato je zelo pomembna naša osveščenost o varni rabi interneta.   

Ta osveščenost je še toliko pomembnejša, ko gre za naše otroke. Čeprav se nam ne 

samo zdi, da nas v obvladovanju in poznavanju računalniške tehnologije pošteno prekašajo 

in si morda mislimo, da jim nimamo kaj svetovati in jih naučiti, nas še kako potrebujejo. 

Potrebujejo naše vodstvo. Potrebujejo pogovor. Potrebujejo nadzor. Res so opremljeni 

s tehnološkimi znanji, a še niso dovolj izkušeni in zreli za zahtevne presoje, ki jih od njih 

zahteva na videz resnični virtualni svet.   

Potrebujejo nas zato, da se vprašamo, ali so, medtem ko lepo mirno in na videz varno ždijo 

za računalnikom, res tako varni kot se zdi, ali se moramo z njimi pogovoriti o tem,  koliko  

nevarnih možnosti jih v virtualnem svetu obkroža. Osvestiti jih moramo o tem, da ne moremo 

vedeti, ali se nam kdo od naših virtualnih prijateljev predstavlja z lažno identiteto.  In o 

tem, da smo na drugi strani ekrana izpostavljeni  toliko različnim in zanimivim dražljajem, ki 



nam jih ponujajo različne igrice in klepeti, da lahko virtualni svet kaj hitro nadvlada 

resničnemu. 

Zato, dragi starši, je najprej potrebna dobra osveščenost nas odraslih. Pridobiti si 

moramo informacije in znanja, da bomo otrokom lahko v zgled in oporo.  

Da bi si lažje ustvarili in razširili svoj pogled na uporabo spleta ter tako lažje zase in za 

svoje otroke presojali o primernem obnašanju na spletu, vas vabimo na predavanje o 

varni rabi interneta, kjer vam bodo strokovnjaki razkrili različne pasti interneta, v 

katere se lahko ujamejo otroci in tudi odrasli ter različne možnosti, kako lahko sebe in 

svoje otroke naučimo, kako se tem pastem lahko izognemo.  

Predavanje Varna raba interneta bodo izvedli strokovnjaki z Arnesa in Centra za 

varnejši internet Safe.si in sicer 11. 1. 2018 ob 17. uri, v avli šole. 

Zelo priporočamo ogled njihove spletne strani safe.si, kjer lahko najdete ogromno 

kvalitetnega gradiva tako za odrasle kot tudi za različno stare otroke.   

 

Hvala za sodelovanje in srečno! 

 

 


