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DIGIT - ‘Spodbujanje kompetenc za 

odgovorno rabo spletne identitete’ je 

evropski projekt, ki se financira pod 

okriljem Erasmus+KAs projekta strateških 

partnerstev, vodi pa ga podjetje s Poljske 

INnCREASE. Partnerji iz sedmih različnih 

držav, tj. Belgija, Španija, Velika Britanija, 

Poljska, Grčija, Italija in Slovenija v 

projektu sodelujejo v obdobju od leta 

2017 do 2019 in si ob tem prizadevajo k 

spodbujanju digitalnih kompetenc za 

odgovorno rabo spletne identitete. 

Podjetje na podlagi tega projekta želi 

raziskati posledice spletne identitete za 

odrasle, prav tako pa si želi zagotoviti 

potrebne izobraževalne instrumente in 

podporna orodja v izobraževanju odraslih.   

 

Projekt je odgovor na pobudo po večji 

ozaveščenosti državljanov Evrope o 

odgovornosti, ki jo kot uporabniki 

digitalnih orodij nosijo. Poleg tega projekt 

omogoča razvoj digitalnih kompetenc in 

veščin, boljšega poznavanja spletnih 

groženj ter nekaterih vidikov spletnega 

nasilja oziroma sovražnega govora.  

‘DIGIT’ je nastal na podlagi pomislekov 

glede trenutnih digitalnih izzivov, s 

katerimi se z vidika digitalne pismenosti 

soočamo. Nekateri od teh so: 44 % 

prebivalcev Evropske unije ima nizko 

raven digitalne pismenosti oziroma 

digitalnih kompetenc sploh niso razvili. 

Slednjih je 19 %. Ta odstotek je 

presenetljiv glede na to znatnost vpliva, ki 

ga tehnološke in digitalne spremembe 

dandanes imajo na naše gospodarstvo in 

družbo.   Prav tako velja, da se brez 

potrebnih kompetenc, ki bi omogočale 

uspešno sodelovanje v družbi, povečuje 

tveganje brezposelnosti, revščine in 

socialne izključenosti.1 

   

Države partnerice so na podlagi dostopnih 

podatkov in zgoraj omenjenih informacij 

oblikovale skupna izhodišča. Prepričane so 

torej, da:  

 

 So digitalna znanja dandanes enako 

pomembna kot pismenost in računanje, 

zatorej so v Evropi pomembni ljudi, ki se, 

poleg tega da so sposobni za življenje, tudi 

čutijo družbeno sprejete.  Ustvarjanje 

virtualne identitete za družbo predstavlja 

vse večji izziv. Pri tem morajo namreč 

posamezniki biti seznanjeni o pomenu 

Verjamemo 

1 Evropska komisija (2018), Priporočilo sveta Evropske unije o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf    

 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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Napotki za udeležence v 

izobraževanju odraslih 

digitalne identitete in digitalnega odtisa 

ter njuni sledljivosti na internetu; 

  

 Obstaja vse večja potreba po 

osveščanju ljudi o konceptu digitalnega 

odtisa.  Države partnerice digitalni odtis 

pojmujejo kot nekaj, kar pustimo za seboj 

ob brskanju in objavljanju na spletu. 

Obstajata tako pasivni kot aktivni digitalni 

odtis. Pasivni je ustvarjen, ko se podatki o 

uporabniku zbirajo brez njegove vednosti, 

aktivni pa, ko uporabnik svoje podatke 

posreduje namenoma. Splošno 

pomanjkanje zavedanja o posledicah, ki 

jih digitalni odtis ima na posameznike, in 

podcenjevanje njegovega vpliva na 

vsakdanje življenje, je alarmantno, zato je 

delo na terenu še toliko bolj pomembno;  

 

 Bi digitalna pismenost, ki jo 

razumemo kot zmožnost posameznika, da 

najde, oceni, proizvede in podaja jasne 

informacije preko pisnih ali drugih oblik 

komuniciranja na različnih digitalnih 

platformah2, morala postati eno glavnih 

izobraževalnih ciljev naše družbe. Prav 

tako pa pomanjkljivost javnega 

izobraževalnega sistema pri soočanju s 

temami kot so slabša digitalna pismenost 

v nekaterih državah kaže na to, da bi te 

teme morale postati del izobraževalnih 

programov vseh držav članic Evropske 

unije; 

 

 Glede na zapletenost tematike in 

trenutna stanja v evropskih državah 

obstaja potreba po izvedbi več 

mednarodnih projektov s tega področja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 "Digital Literacy Definition | ALA Connect". connect.ala.org. Pridobljeno 3.3.2018 

 

http://connect.ala.org/node/181197
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Digitalni odtis je zapis ali sled, ki jo 

pustimo, ko uporabljamo internet ali 

družbena omrežja. Gre tudi za informacije 

na osebnih spletnih straneh, v okviru 

zgodovine brskanja, storitev spletnega 

naročanja, nalaganja fotografij ali 

videoposnetkov. Skratka, vse, kar počnete 

na spletu, lahko izsledite tako preko 

interneta kot tudi brez omrežne 

povezave.  

 

V tem poglavju boste pridobili nekaj 

koristnih nasvetov in znanja, ki vam bo v 

pomoč pri razmišljanju o posledicah 

DIGITALNEGA odtisa. Tako boste tudi 

lahko lažje postali digitalno odgovoren 

državljan. 

 

DIGITALNI ODTIS: koliko sploh razmišljate 

o tem med brskanjem po spletu? 

 

 Digitalni odtis pridobiva na 

svojem obsegu vzporedno z vašimi 

spletnimi aktivnostmi! 

 Preden karkoli objavite na 

spletu, si odgovorite na naslednje 

vprašanje: Kaj s tem dejanjem sporočam 

javnosti? 

 Ali pred odprtjem novega računa 

sploh razmislite o možnostih, ki so na 

voljo pri varovanju zasebnosti? 

 V Google napišite svoje ime in 

priimek in videli boste, kako vas vidijo 

ostali in kakšne informacije o vas so 

dostopne celotni javnosti. 

 

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI RAČUNI IN 

SLIKAMI 

 

 Vaši spletni računi vam 

omogočajo različne stvari, in sicer 

pošiljanje in prejemanje e-pošte, 

kupovanje stvari in ohranjanje stikov s 

prijatelji! 

 Na vsake toliko časa preverite 

nastavitve zasebnosti. Ali zares poznate 

vse ljudi, ki jih imate pod svojimi stiki? Do 

katerih informacij želite, da dostopajo? 

 Ko se naročite na nekaj, vedno 

preberite splošne pogoje. Tako boste 

vedeli, do katerih vaših osebnih informacij 

bodo tretje osebe lahko dostopale. 

 Omejite število e-računov in 

izbrišite tiste, ki jih več ne uporabljate. Ali 

na primer še vedno uporabljate MySpace? 

Vseeno pa obdržite dodaten račun za 

elektronsko pošto, ki ga boste uporabljali 

pri ustvarjanju novih računov.  

Napotki za udeležence v 

izobraževanju odraslih 
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 Vedno preverite najnovejše 

uredbe na področju varstva podatkov in 

zasebnosti.  

 Nastavite možnosti nadzora za 

vse dejavnosti, ki jih izvajate na spletu in 

so povezane s finančnim poslovanjem, 

npr. spletni nakupi, spletna banka. Na 

slednji si lahko nastavite možnost, da pri 

odlivih denarja prejmete sporočilo, ali pa 

uporabite strožje nastavitve za 

preverjanje pristnosti. 

 Bodite skromni pri posredovanju 

osebnih informacij, kot so naslov, davčna 

številka, zasebne podatke. 

 

BODITI VARNI NA SPLETU IN ZAŠČITITE 

SVOJ RAČUNALNIK  

 

Bodite pametni! Obstajajo nekateri triki, 

ki se jih lahko poslužujete za zagotavljanje 

varnosti na internetu. 

 

 Uporabljajte varne povezave, še 

posebej, ko na splet dostopate preko 

prostega brezžičnega omrežja (WiFi). 

 Svoje geslo pogosto menjajte. Če 

je le možno, za vsak račun uporabite 

drugo geslo. Pri nastavljanju gesla 

uporabite daljše besede, števila in 

simbole. Če si gesla težje zapomnite, 

uporabite program Password Keeper. 

 Razmislite o namestitve 

protivohunske programske opreme ali 

antivirusnega programa, s katerima boste 

zavarovali svoj osebni računalnik.  Obstaja 

več različic, tj. od tiste, ki je na voljo po 

nizki ceni, do tiste, do katere lahko 

dostopate brezplačno. 

 Bodite obveščeni o nedavnih 

primerih vdorov, še posebej tistih, ki so 

povezani z večjimi ponudniki internetnih 

storitev. S tem boste namreč krepili svoje 

zavedanje o morebitnih zlorabah, ki lahko 

doletijo tudi vas.  

 

BODITE ODGOVOREN DIGITALNO PISMEN 

DRŽAVLJAN 

 

Vaše vedenje na spletu se lahko enači s 

tistim, ki ga imate v javnosti. Bodite 

odgovoren državljan tako na spletu ali 

kako drugače. 

 Preden na spletu karkoli objavite 

se vprašajte: Ali bom morda s tem 

kogarkoli užalil? Lahko svoje mnenje 

izrazim tudi na kakšen drug način? V 

normalnem življenju veljajo določena 

pravila lepega vedenja, ki pa jih je moč 

uporabiti tudi na spletu. 
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 Dobro premislite preden na 

spletu objavite kakšno sliko! Ali je 

primerna? Ali škoduje meni ali komurkoli 

drugemu? 

 Ko nekaj delite, poskušajte 

razmisliti o viru informacij. Vprašajte se, 

če ste morda naleteli na lažno novico. 

 Vedite namreč, da je sledljivost 

tistega, kar objavite na spletu, 

dolgotrajna. 

 

ZAVEDAJTE SE STRANSKIH UČINKOV 

PREKOMERNE UPORABE INTERNETA 

 

Tako uporaba kot tudi prekomerna 

uporaba interneta vključuje psihološke in 

fizične dejavnike, ki lahko vodijo do 

zasvojenosti, izolacije, nomofobije, itd.  

 

Pozornost bi prav tako morali nameniti 

spletnemu ustrahovanju, ki ne vpliva le 

na uporabnika, temveč tudi na ljudi v 

njegovi okolici.  

 Omejite se pri času, ki ga preživite 

na spletu. To še posebej velja, če imate 

otroke, saj jim boste tako predstavljali 

dober zgled. 

 Zavedajte se simptomov 

odvisnosti od interneta. Tako boste lažje 

prepoznali osebe, ki trpijo za to obliko 

zasvojenosti, in posledično primerno 

ukrepali. 

 Zavedajte se dejstva, da 

informacije, ki jih pridobite preko spleta, 

na družbenih omrežjih ali različnih 

platformah, pogosto sovpadajo z vašimi 

spletnimi navadami. Vedeti je potrebno, 

da tovrstne informacije niso le 

informativne narave in pogosto niti niso 

realne.  
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Didaktične in pedagoške smernice za 
predavatelje v izobraževanju odraslih 

Te didaktične in pedagoške smernice so 

namenjene predavateljem v 

izobraževanja odraslih, ki bodo ali pa so 

že pričeli z delavnicami, usposabljanji in 

ostalimi učnimi aktivnostmi na temo 

digitalnega odtisa. Smernice so na voljo 

tudi tistim, ki sicer nimajo izkušenj pri 

izvedbi učnih aktivnosti o digitalnem 

odtisu, temveč se za temo zanimajo tako 

iz osebnih kot strokovnih razlogov ali pa 

dognanja iz tega dokumenta uporabljajo 

pri svojih ostalih tečajih (jezikovni, IT itd.)  

 

Smernice se nanašajo na štiri različne 

teme/enote in vključujejo niz predlaganih 

tem za razpravo, učne cilje in rezultate, 

primere poučevanja in ocenjevanja. Te 

smernice zgolj služijo kot uporabno 

orodje pri snovanju in izvajanju delavnic o 

različnih vidikih digitalnega odtisa. 

Navedeni primeri dejavnosti in učnih 

metod znotraj posameznih enot se lahko 

prilagodijo glede na usmerjenost 

določene učne dejavnosti kot tudi glede 

na potrebe določene ciljne skupine. Lahko 

da bodo za predavatelje predstavljali 

nekaj posebnega ali pa jih bodo uporabili, 

le da bi prihranili malo časa.  

 

Smernice se uporabijo pri neposrednem 

stiku z udeleženci, pa vendar je smiselno, 

da predavatelji po potrebi zagotovijo 

dodatne aktivnosti, naloge ali dajo 

domačo nalogo. Pomembno je prav tako, 

da se predavatelji zavedajo, da čas, ki je 

predviden za določeno aktivnost, zavisi od 

dejanske skupine udeležencev.  

 

Vsaka enota se obravnava posebej, 

priporočljivo pa je, da se prvih 10 do 15 

minut nameni predstavitvi projekta, 

ustvarjanju pozitivnega vzdušja in 

motivaciji udeležencev. Zelo priporočljivo 

in pomembno je, da se na začetku 

delavnice pogovorite o pričakovanjih 

udeležencev in ugotovite, kakšno je 

njihovo predznanje. Pri delu jih je 

potrebno motivirati ter aktivno 

vključevati v sam postopek pridobivanja 

znanja.
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Uvod v DIGIT 

TRAJANJE 10-15 minut 

1. AKTIVNOST: Kaj je DIGIT? 

Razložite, kako je bil program zasnovan in 
udeležencem predstavite ključno idejo projekta 
DIGIT. Udeležencem pokažite, kako naj dostopajo 
do spletne strani projekta DIGIT in gradiv, ki so na 
voljo. 

2. AKTIVNOST: Prebijte led 

Udeležence pozovite k sodelovanju v razpravi 
oziroma nizanju idej. S tem boste lažje ugotovili, 
kakšno je njihovo predznanje o tematiki. V pomoč 
pri razpravi so vam lahko naslednja vprašanja: 
 
o Ste se že kdaj vprašali, kako je mogoče, da 

Facebook in Gmail poznata določene stvari, ki 
so neposredno povezane z vami? 

o Ali prenosni telefoni oziroma spletne strani 
kdaj prepoznajo vašo lokacijo, četudi jim tega 
podatka ne posredujete? 

o Ali med brskanjem na spletu kdaj naletite na 
oglase, ki so povezani prav s tistim, za kar se 
zanimate? Se le-ti razlikujejo od oglasov, ki se 
pojavljajo vašemu partnerju, otrokom ali 
prijateljem? 

3. AKTIVNOST: Povzemite 

Udeležence prosite, naj razmislijo o tem, kaj od 
delavnice pričakujejo. Ob koncu delavnice tudi 
preverite, če so ta pričakovanja bila izpolnjena. 
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Pričakovanja lahko napišejo na samolepilne 
lističe, ki jih lahko nato nalepite na mesto, kjer 
bodo dobro vidni. 
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1. tema  

Upravljanje z osebnimi računi in 

profili 

SPLOŠNE NAVEDBE 

Trajanje 2 do 3 ure 

Ciljna skupina Odrasli slušatelji 

Cilji tega 
poglavja 

o Osvestiti udeležence o različnih oblikah spletnih 

računov, ki jih uporabljajo. 

o Osvestiti udeležence o njihovih spletnih navadah. 

o Naučiti udeležence, kako preveriti oziroma  spremeniti 

nastavitve zasebnosti, še zlasti pri družbenih omrežjih.  

o Razpravljati o primerih zlorabe računov na socialnih 

omrežjih. 

o Udeležencem pokazati, kako varno opraviti spletni 

nakup ali narediti rezervacijo.  

o Udeležence seznaniti z nekaterimi najbolj  razširjenimi 

spletnimi nakupovalnimi platformami in plačilnimi 

metodami, npr. eBay, Amazon in PayPal, ter jih naučiti 

razlikovati med njimi.  

o Udeležence naučiti uporabe spletnega bančništva in 

virtualnih bank ter digitalnih certifikatov in sistemov za 

prepoznavanje pristnosti. Seznaniti jih je potrebno tudi 
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s prednostni in slabostmi teh orodij. 

o Udeležencem pomagati pri razumevanju pomena 

sistema za upravljanje z identiteto na spletu. 

Velikost skupine 5-15 ljudi (priporočeno: 10) 

Kompetence, ki 
jih 
izobraževalec 
potrebuje: 

Izobraževalci so sposobni:  

 

o Ustvariti in upravljati eno ali več digitalnih identitet.  

o Zaščititi lasten ugled. 

o Obdelati podatke iz različnih digitalnih orodij in okolij.   

o Deliti podatke, informacije in digitalno vsebino z 

drugimi z uporabo primernih digitalnih tehnologij. 

 

So redni uporabniki družbenih omrežij.  

Glavne teme in 
vsebina 

o Osebni računi 

o Družbena omrežja 

o Spletno nakupovanje in banka 

o Pravice uporabnika 

o GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft 

o Upravljanje identitete na spletu 
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Razvoj didaktične enote 

 

UČNI CILJI 

 

 Udeleženci se zavedajo različnih oblik 

spletnih računov, ki jih uporabljajo.  

 Udeleženci se zavedajo svojih spletnih 

navad 

 Udeleženci vedo, kje najti in kako 

spremeniti nastavitve zasebnosti 

 Udeleženci poznajo nekatere hujše 

posledice uporabe družbenih omrežij ali 

zlorabe spletnih računov 

 Udeleženci so seznanjeni o prednostih 

in slabostih spletnega bančništva in 

nakupovanja. 

 Udeleženci znajo opraviti spletne 

nakupe ali narediti rezervacijo 

 Udeleženci poznajo nekatere 

najpogosteje uporabljane spletne 

platforme za nakupovanje.  

 Udeleženci vedo, kako delujeta spletna 

in virtualna spletna banka. Prav tako 

vedo, kaj pomeni digitalni certifikat in 

sistem za preverjanje pristnosti. 

 Udeleženci razumejo, kaj pomeni 

upravljanje identitete na spletu 

 

 

UVOD IN IZHODIŠČA 

 

To je uvodna faza. Predvidoma traja 10 

do 30 minut, odvisno predznanja 

udeležencev.  

 

Potem ko se prepričate, da učni cilji 

izpolnjujejo pričakovanja udeležencev, 

lahko pričnete z uvajanjem teme. Na tej 

točki je najpomembneje predstaviti 

besedišče, ki ga boste uporabljali. 

Zberite vso terminologijo in koncepte, ki 

bodo morda za koga nepoznani in jih 

razložite. Prav tako je pomembno, da 

jim ponudite pregled nad tematikami, ki 

jih boste predstavljali, in jih povežete z 

njihovim življenjem.   

 

Udeležence predhodno testirajte: 

preverite katere pojme in izraze že 

poznajo. Nato se o rezultatih testiranja 

pogovorite skupinsko ali v parih.  
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Predlagane praktične vaje:  

 

a. Delo v parih ali skupini (≈10 minut) 

Udeleženci naj delajo v parih ali trojicah 

in analizirajo nekatere izraze. Vsako 

skupino/par prosite, da si za vsak izraz 

zapiše svojo definicijo. Nato naj svoje 

definicije preberejo naglas, ostali pa 

bodo poskušali ugotoviti, na kateri izraz 

se nanašajo.

---------------------------------- 

 

b. Oblikovanje definicij: (≈10 minut) 

Navedite napačne ali delno napačne 

definicije izrazov, na katere menite, da 

so težji. V majhnih skupinah se 

pogovorite o tem, zakaj so definicije 

napačne in kako bi jih spremenili.  

 

Primeri 

 

» Digitalni certifikat je geslo, ki osebi 

omogoča varno izmenjavo podatkov 

preko interneta na podlagi 

infrastrukture javnih ključev.  Digitalni 

certifikat je prav tako znan kot potrdilo 

javnih ključev ali potrdilo o identiteti.  

 

Zgornja definicija ni dovolj natančna.  

→ Pravilno: Digitalni certifikat je 

elektronsko geslo, ki osebi ali 

organizaciji omogoča varno izmenjavo 

podatkov preko interneta na podlagi 

infrastrukture javnih ključev. Digitalni 

certifikat je prav tako znan kot potrdilo 

javnih ključev ali potrdilo o identiteti. 

 

» Pasivni digitalni odtis je podatkovna 

sled, ki jo drugi ljudje objavljajo o vas.  

 

→ Pravilno: Kadar se podatki zbirajo 

brez vednosti lastnika, se ustvarja tako 

imenovani pasivni digitalni odtis. Aktivni 

digitalni odtis pa se ustvari kadar 

uporabnik namenoma posreduje osebne 

podatke preko spletnih strani ali 

družbenih omrežij. 

Vir: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_fo

otprint 

 

» Upravljanje identitete na spletu 

zajema več metod za ustvarjanje 

posebnega osebnega profila na 

družbenih omrežjih kot so Facebook, 

Instagram ali Snapchat.  

 

→ Pravilno: Upravljanje identitete na 

spletu je skupek metod za ustvarjanje 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
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prisotnosti neke osebe na spletu. Gre za 

posebno vrsto prisotnosti, ki se razlikuje 

od drugih.  

---------------------------------- 

 

c. Nizanje idej: (≈15 minut) 

Udeleženci si vzamejo čas za razmislek o 

vseh osebnih računih, s katerimi se 

pojavljajo na spletu. Slednje si tudi 

zabeležijo. Pričnite z bolj odprto 

razpravo oziroma nizanjem idej. 

Vprašanja, med katerimi lahko izbirate 

so:  

 

» Kako pogosto na vaših računih 

preverite nastavitve zasebnosti? Jih 

morda kdaj prilagodite? 

» Koliko profilov oziroma računov na 

družbenih omrežjih imate? Katere 

informacije na vašem računu so javno 

dostopne?   

» Zakaj menite, da je digitalni odtis 

dandanes že nujen? 

---------------------------------- 

 

d.  Uvodni video posnetek (≈15 

minut) 

 

» Udeleženci si ogledajo video 

posnetek, ki prikazuje najstnike in 

njihovo uporabo družbenih omrežij        

Simon Sinek na TedX 

» Temo lahko predstavite s pomočjo 

video posnetka ali kratkega posnetka. 

Izbirajte med posnetki vplivnih oseb ali 

youtuberjev. Tako boste udeležence 

spodbudili k sodelovanju v razpravi o 

naši zasebnosti na spletu, izmenjavi 

osebnih podatkov in s tem povezanih 

posledicah (Primer video).  

----------------------------------

 

e.  Kratko predavanje (≈15 minut)  

Udeležencem predstavitev nekaj 

zanimivih statističnih dejstev, s čimer 

boste spodbudili njihovo razmišljanje 

(učni vir se doda kasneje). 

----------------------------------

 

f.  Vprašanja in odgovori (≈10 

minut): Zastavite nekaj uvodnih 

vprašanj, da se bodo udeleženci pričeli 

spraševati kaj je tisto, o čemer še želite 

pogovarjati v nadaljevanju. 

 

» Se poslužujete uporabe aplikacij za 

spletno bančništvo? 

» Kaj vam je ljubše - spletno ali 

“običajno” nakupovanje? Zakaj? 

https://www.youtube.com/watch?v=SnweVUXEuEQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U&list=PLK3yPgVWaaEpAKJehbOGzMZPn90j-u4n8&index=23
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» Ste mnenja, da spletno 

bančništvo/nakupovanje olajšata vaš 

vsakdan? 

» Veste, kaj je upravljanje identitete na 

spletu? 

» Ali kdaj preberete splošne pravice 

uporabnika? 

 ----------------------------------

 

g.  Kviz (≈15 minut): Pripravite kratek 

uvodni kviz na temo spletnih navad. 

Prilagodite kviz, ki ste ga uporabili pri 

fokusnih skupinah. 

 

NADGRADNJA  

IN UPORABA ZNANJA 

 

Na tej stopnji udeleženci pridobijo 

znanje o tematiki. Predviden čas je od 

30 do 45 minut.  

 

Sedaj so na vrsti udeleženci, da svoje 

pridobljene izkušnje in informacije 

uporabijo pri nadgradnji in uporabi 

novega znanja. Zelo pomembno je, da 

udeleženci sodelujejo v skupinskih 

razpravah in delijo svoje ideje. 

Predavatelji naj spodbujajo kolegialno 

delo, da čim bolj izkoristijo potencial 

vsakega posameznika. S tem študentom 

pokažejo kako se probleme, vezane na 

to tematiko, prepozna v najrazličnejših 

kontekstih (v službi, v zasebnem 

življenju in v izobraževalni skupnosti) 

kot tudi v različnih vrstah skupin 

(najstniki in mladi, odrasli, ostareli). 

Prav tako se tako udeleženci lahko 

seznanijo z možnimi rešitvami, ki so 

odgovor na predstavljene izzive.  

 

Predlagane praktične vaje: 

 

a. Skupinska razprava: (≈15 

minut): Razpravljajte o naši resnični in 

spletni identiteti. Udeležence soočite z 

naslednjimi vprašanji: 

 

» Kaj je identiteta?  Ali je za nas 

bistvenega pomena?   

» Gre pri spletni identiteti in resnični 

identiteti za isto stvar?  

» Ali kdaj na spletu lažemo?   

» Ali se na različnih profilih, ki jih imate 

na družbenih omrežjih, drugače 

obnašate?  

----------------------------------

 

b. Skupinske predstavitve: (≈20 

minut) Skupino razdelite v dvojice ali 

majhne skupine in jim naročite, da 



  
  

 15 

opravijo spletno raziskavo prijatelja ali 

družinskega člana.  Pripravijo naj kratko 

predstavitev s programom PowerPoint, 

Prezi ali kakšnim drugim vizualnim 

pripomočkom. V predstavitvi naj 

prikažejo koliko informacij so lahko o 

prijatelju oziroma družinskemu članu 

našli na spletu. Po predstavitvi 

spodbudite razpravo o tem, kako bi se 

lahko problematiki, ki zadeva varovanje 

podatkov, lahko izognili.  

----------------------------------

 

c. Razprava o prednostih in 

slabostih: (≈20 minut) Skupino razdelite 

na dva dela. Dajte jim tabelo, kamor naj 

zabeležijo prednosti in slabosti glede na 

različne trditve, npr. kupovanje živil na 

spletu, nenehno plačevanje s kreditno 

kartico, plačevanje z mobilno aplikacijo, 

itd. Na koncu naj skupini delijo svoje 

ideje, razprava pa se bo prav tako 

razvila.  

----------------------------------

 

d. Predstavite različne študije 

primerov (≈20 minut) o kraji identitete. 

Informacije lahko najdete na spletu, pri 

tem pa je najbolje, da se osredotočite 

na vašo državo (npr. Nord VPN | 

Identity Theft - 8 Case Studies ) 

Študentje naj razpravljajo o morebitnih 

vzrokih za krajo identitete, posledicah 

le-tega in možnih rešitvah. Razmislijo 

naj o podobnem primeru, ki se je 

dogodil v njihovem okolju ali njihovi 

državi. Na koncu naj svoje mnenje 

oziroma izkušnje delijo še s preostalimi 

skupinami. 

----------------------------------

 

e. Udeležence prosite naj navedejo 

vse dnevne dejavnosti (≈15 minut), ki jih 

opravljajo preko spleta.  Nato določite 

tiste, ki bi jih lahko opravili tudi brez 

uporabe interneta in tiste, za katere 

internet potrebujejo. Pričnite razpravo 

o tem, če je uporaba interneta za skoraj 

vse naše dnevne dejavnosti zares naša 

izbira.   

----------------------------------

 

f. Delo v skupinah: (≈20 minut) 

Skupino udeležencev razdelite na 

manjše skupine ali dvojice. Vsaka 

skupina ali vsak par naj izbere spletno 

platformo ali družbeno omrežje 

(Facebook, Gmail, Drive, Instagram, 

Dropbox, itd.) in na hitro preleti pogoje 

uporabe ter si zabeleži vse tiste stavke, 

https://nordvpn.com/blog/identity-theft-case-studies/
https://nordvpn.com/blog/identity-theft-case-studies/
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ki so zapleteni, dvoumni ali težje 

razumljivi. Ugotovitve naj delijo z 

ostalimi. Pričnite razpravo o tem, kako 

bi uporabniki naj bili obveščeni o 

splošnih pogojih uporabe spletnih 

strani. 

 

ZAKLJUČEK 

 

To je končna faza tega dela. Predviden 

čas trajanja je od 10 do 45 minut.  

 

Zadnjih 10 do 20 minut namenite 

povzetku glavnih točk, ki so bile 

predmet razprave, in predstavite vire za 

nadaljnje učenje. Udeleženci lahko na 

tem mestu tudi delijo svoje vtise in 

podajo povratne informacije. 

Spodbudite jih, da zastavljajo vprašanja 

ali povedo, če jim še karkoli ni povsem 

jasno.  

 

Predlagane praktične vaje: 

 

a. Aktivnosti za samorefleksijo 

(≈15 minut): Udeležence vprašajte, če 

menijo, da bodo po tej delavnici karkoli 

spremenili pri svojih spletnih 

aktivnostih. Spodbudite jih, da svoje 

ideje delijo s preostalimi. 

----------------------------------

 

b. Kviz (≈20 minut) 

Uporabite spletno orodje, npr. Kahoot, 

da preverite in obnovite razumevanje 

glavnih konceptov, s katerimi ste se 

ukvarjali. 

   ----------------------------------

 

c. Naknadna ocena (≈10 minut) 

Preverite razumevanje vseh pojmov in 

izrazov, ki so bili predmet razprave. 

Udeleženci naj opravijo test z vajami, ki 

zajemajo opredelitev besedišča, zaprta 

vprašanja ali vprašanja izbirnega tipa. 

Test popravite skupinsko ali naj si ga 

pregledajo udeleženci sami. 

  ----------------------------------

 

d. Skupinska zaključna aktivnost 

(≈15 minut): Na koncu naj skupina 

pripravi top deset pravil za varno 

upravljanje z osebnimi računi na spletu. 

Pričnite z nizanjem idej in opredelite 10 

poglavitnih stvari, ki jih je potrebno 

upoštevati pri upravljanju osebnih 

računov. 

 

 

  

file:///C:/Users/sabinac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VA5TVE5/www.kahoot.com
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2. tema  

Bodite varni na spletu in zaščitite svoj 

računalnik 

 

SPLOŠNE NAVEDBE 

Trajanje 2-3 ure 

Ciljna skupina Odrasli slušatelji 

Cilji tega 
poglavja 

o Udeležencem predstavite koncepte in posledice 

računalniške varnosti, informacijsko-tehnološke varnosti 

in kibernetske varnosti. 

o Skupaj preučujte različne vrste računalniške varnosti . 

o Skupaj preučujte različne vrste kibernetske varnosti. 

o Povečajte ozaveščenost o pojavu socialnega inženiringa, 

pri čemer razložite različne grožnje, kot so lažno 

predstavljanje ali glasovno lažno predstavljanje ali pa 

tudi spletno izsiljevanje. 

Velikost skupine 5-15 ljudi 

Kompetence, ki 
jih 
izobraževalec 
potrebuje: 

o Osredotočite se na razumevanje računalniške varnosti in 

kibernetske varnosti. 

o Povežite se z oblastmi ali strokovnjaki s področja spletne 
varnosti in družbenega inženiringa. 
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Glavne teme in 
vsebina 

o Splošni okvir kibernetske in računalniške varnosti  

o Težave z zasebnostjo na glavnem spletnem računu 

(šifriranje, kriptografija in anonimnost) 

o Piškotki in vsiljena pošta 

o Virusi in ostalo, kar ogroža računalniško varnost  

o Programska oprema za internetno varnost, požarni zid   

o Socialno inženiring in grožnje 
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Razvoj didaktične enote 

 

UČNI CILJI 

 

 Udeleženci razlikujejo med računalniško 

varnostjo, informacijsko-tehnološko. 

varnostjo in kibernetsko varnostjo. 

 Udeleženci se zavedajo različnih 

posledic, ki jih prinašajo težave z 

zasebnostjo. 

 Udeleženci se lažje odločajo, ali sprejeti 

piškotke ali ne. Prav tako lažje 

prepoznajo nezaželeno elektronsko 

pošto in druge oblike nevarnosti. 

 Udeleženci se znajo braniti pred virusi 

in drugimi grožnjami, ki ogrožajo 

računalniško varnost. 

 Udeleženci se lahko odločijo za 

najboljšo možno programsko opremo za 

internetno varnost, ki ustreza njihovim 

potrebam. 

 Udeleženci poznajo pomen socialnega 

inženiringa. 

 Udeleženci lahko prepoznajo spletne 

grožnje in svojo napravo pred njimi 

obranijo. 

 

 

 

UVOD IN IZHODIŠČA 

 

Ta del je pomemben za razumevanje 

stopnje znanja, ki so ga udeleženci 

pridobili o tej tematiki (predviden čas je 

1 ura).  

 

Uvod 

Samoocena udeležencev: zastavite jim 

nekaj splošnih vprašanj, kot na primer:  

 

» Ste že kdaj slišali za kibernetsko 

varnost?  

» Ali svoj računalnik zavarujete? Na 

kakšen način? 

» Je vaš računalnik bil že kdaj okužen z 

virusom? 

 

Odgovore, ki so jih udeleženci podali, 

zberite na listni tabli, da bodo vsem na 

očeh vse do konca tega dela.   

 

Elicitacija 

Pojme kot so kibernetska varnost ali 

socialni inženiring predstavite s 

pomočjo video posnetkov. Nato pričnite 

s skupinsko razpravo. 
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Napadi hekerjev, kibernetska varnost, 

socialni inženiring:  

 

Top hacker shows us how it's done | 

Pablos Holman | TEDxMidwest 

Cybersecurity: Crash Course Computer 

Science 

Cybersecurity 101 

Cybersecurity Basics 

 

Spodbujanje raziskovanja 

 

Udeležence razdelite v majhne skupine. 

Preučijo naj resnične primere 

kibernetske varnosti in groženj, ki 

ogrožajo varnost računalnika.  Kot na 

primer: 

 

Govorno lažno predstavljanje (ang. 

Vishing)  

Nezaželena pošta (ang. Spam) 

Izsiljevalsko programje (ang. 

Ransomware) 

 

Prosite jih, da se o primerih pogovorijo 

in delijo svoje izkušnje, vezane na to 

tematiko. 

 

(Samo)oceana 

 

Udeležence prosite, da:  

a. Znova rešijo vprašalnik, ki so ga 

prejeli za začetku. Ovrednotijo naj svoj 

odnos in stališča do obravnavanih 

tematik. 

 

NADGRADNJA IN UPORABA ZNANJA 

 

Ta del udeležencem omogoča, da 

pridobijo natančne informacije o temi in 

poglobijo znanje, ki so ga pridobili v 

uvodni fazi. 

 

a. Udeležence seznanite s 

teoretskimi izhodišči o računalniški 

varnosti, kibernetski varnosti in 

socialnem inženiringu.  

 

» Da bo zadeva še privlačnejša, 

uporabite to platformo (ENISA Threat 

Landscapes) 20 minut 

----------------------------------

 

b. Povabite strokovnjaka, ki je 

predstavnik organa kazenskega pregona 

iz vaše države ali IT sektorja, da 

predstavi posledice ogrožanja varnosti 

in sprejemanja spreminjajoče se 

https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0%20
https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0%20
https://www.youtube.com/watch?v=sdpxddDzXfE%20
https://www.youtube.com/watch?v=8PG8fbUgf-Y%20
https://www.youtube.com/watch?v=lc7scxvKQOo
https://www.youtube.com/watch?v=lc7scxvKQOo
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=96nIZUc7JVE
https://www.youtube.com/watch?v=96nIZUc7JVE
https://etl.enisa.europa.eu/%23/
https://etl.enisa.europa.eu/%23/
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tehnologije. Osredotoča se naj na 

tveganja, povezana s porastom 

mobilnega računalništva, tehnologije 

oblaka, zunanjega izvajanje dejavnosti, 

postopkov vodenja in prakse. 30 minut 

----------------------------------

 

c. Skupaj z njim udeležencem 

pokažite nekatere resnične študije 

primerov in jih analizirajte v skupinski 

razpravi.  

 

»  Druga možnost je, da iz 

zanesljivega vira informacij poskušate 

poizvedeti, kako so oni ravnali v 

tovrstnih primerih. Dognanja nato 

predstavite celotni skupini. 

»  Na spletni strani ENISA lahko 

najdete nekaj splošnih informacij ENISA 

| What is social engineering; Europol | 

15 ways you could be next victim of 

cybercrime;  

»  Dobro poznani primeri 

socialnega inženiringa: Gatefy | Real 

and famous cases social engineering 

attacks 

----------------------------------

 

d. Razprava z udeleženci in 

deljenje izkušenj (15 minut) 

ZAKLJUČEK 

To je končna faza tega dela. Predviden 

čas trajanja je od 10 do 20 minut. 

 

Zadnjih 10 do 20 minut namenite 

povzetku glavnih točk, ki so bile 

predmet razprave, in predstavite vire za 

nadaljnje učenje. Udeleženci lahko na 

tem mestu tudi delijo svoje vtise in 

podajo povratne informacije.  

 

Predlagane praktične vaje: 

 

a. Aktivnosti za samorefleksijo. 

(≈15 minut) 

Udeležence vprašajte, če menijo, da 

bodo po tej delavnici karkoli spremenili 

pri svojih spletnih aktivnostih. 

Spodbudite jih, da svoje ideje delijo s 

preostalimi. 

----------------------------------

 

b. Naknadna ocena (≈15 minut) 

Preverite razumevanje vseh pojmov in 

izrazov, ki so bili predmet razprave. 

Udeleženci naj opravljajo test z vajami, 

ki zajemajo opredelitev besedišča, 

zaprta vprašanja ali vprašanja izbirnega 

tipa. Test popravite skupinsko ali naj si 

ga pregledajo udeleženci sami.

https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/


  
  

 22 

3. tema: 

Bodite odgovoren digitalni državljan 

 

SPLOŠNE NAVEDBE 

Trajanje 2 do 3 ure 

Ciljna skupina Odrasli slušatelji 

Cilji tega 
poglavja 

o Boljše razumevanje koncepta in vprašanj, povezanih z 

digitalnim državljanstvom. 

o Razprava o posledicah državljanstva v digitalnem svetu 

(izzivi, tveganja, priložnosti, itd) 

o Ozaveščanje ljudi o digitalnih dimenzijah državljanstva 

(pravicah, zakonih, identiteti, sodelovanje v politiki, 

itd.) 

o Ozaveščanje o drugih novih vprašanjih: lažne novice, 

spletno ustrahovanje, sovražni govor, itd.  

o Izboljšanje poznavanja in dostopa do orodij v okviru 

digitalnega državljanstva ter s tem povezanih storitev 

(npr. e-administracija). 

o Priučenje nacionalnih in regionalnih okvirov, 

ekosistema (javnopravni organi in javni ter zasebni 

subjekti), ki urejajo pravice državljanov ali jim 

svetujejo. 

o Kako se vključiti v politiko na spletu: različne oblike, 
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kanali, razlike pri sodelovanju brez omrežne povezave, 

itd. 

Velikost skupine 5-15 ljudi (priporočeno: 10) 

Kompetence, ki 
jih 
izobraževalec 
potrebuje: 

o Redni uporabnik družbenih medijev 

o Digitalna pismenost 

o Razumevanje pojma digitalnega državljanstva 

Glavne teme in 
vsebina 

o Digitalno državljanstvo 

o Digitalna svoboda, zakon, pravice in odgovornosti  

o Digitalni bonton 

o E-demokracija/e-uprava:  Preoblikovanje demokracije 

in politik z uporabo digitalnih tehnologij, ki vodijo do 

novih oblik demokracije, npr. tekoča demokracija . 

o E-uprava: Uporaba in dostop do administrativnih 

postopkov in osebnih dokumentov preko spleta. 

o Spletna nevtralnost 

o Filtrni mehurček & odmevna komora 
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Razvoj didaktične enote 

 

PRIČAKOVANJA IN UČNI IZIDI 

 

 Udeleženci se zavedajo koncepta 

digitalnega državljanstva. 

 Udeleženci se zavedajo svojih 

digitalnih pravic in odgovornosti ter s 

tem povezanih zakonov. 

 Udeleženci razumejo pomen 

digitalnega bontona. 

 Udeleženci se seznanijo s pomenom 

e-demokracije in spletnega 

oblikovanja politike, s tem povezanih 

težav in priložnosti, npr. katere 

aplikacije uporabiti za sodelovanje pri 

politiki, spletnemu gibanju in spletnih 

kampanjah. 

 Udeleženci se seznanijo s konceptom 

novih oblik demokracije, npr. tekoča 

demokracija. 

 Udeleženci se seznanijo s pojmom e-

uprava. 

 Uporaba in dostop do 

administrativnih postopkov in osebnih 

dokumentov preko spleta. 

 Udeleženci se zavedajo težav, 

povezanih s spletno nevtralnostjo. 

 Udeleženci razumejo pomen 

odmevnih komor in filtrnih 

mehurčkov. 

 Udeleženci se zavedajo vse 

obsežnejših težav, ki jih prinašajo 

lažne novice, sovražni govor in 

spletno ustrahovanje. 

 

UVOD IN IZHODIŠČA 

 

To je uvodna faza. Predvidoma traja 

20 do 30 minut, odvisno predznanja 

udeležencev. 

 

Potem ko se prepričate, da učni cilji 

izpolnjujejo pričakovanja udeležencev, 

lahko pričnete z uvajanjem teme. Na 

tej točki je najpomembneje 

predstaviti besedišče, ki ga boste 

uporabljali. Zberite vso terminologijo 

in koncepte, ki bodo morda za koga 

nepoznani in jih razložite. Prav tako je 

pomembno, da jim ponudite pregled 

nad tematikami, ki jih boste 

predstavljali, in jih povežete z življenji 

udeležencem.   
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Predlagane praktične vaje: 

 

a. Vprašanja za udeležence (≈15 

minut): da ocenimo, kako udeleženci 

poznavajo tematiko:  

» Kaj po vašem mnenju pomeni 

digitalno državljanstvo? Kaj pomeni, 

da je nekdo digitalni državljan? 

Opredelitev pojmov in področij. 

» Ali na spletu objavljate, komentirate 

ali delite politične teme?  

----------------------------------

 

b. Kratka predstavitev konteksta 

in s tem povezanih težav, ki jo poda 

predavatelj (≈10 minut): Predstavite 

statistične informacije. Predstavite 

splošen kontekst? Vprašanja in 

odgovori  

 

Raziskovanje:  

 

a. Vaje na temo dostopa do 

informacij oziroma medijev, obdelava 

in analiza informacij ter iskanje (≈ 15 

minut): kako ugotoviti ali so novice 

lažne, kakšni so njihovi ponavljajoči se 

kanali, vpliv lažnih novic in primeri. 

----------------------------------

 

b. Aktivnost: Poglabljanje znanja 

skupaj z udeleženci - 

»Povezovanje/Razširitev/Izziv« vaja   

(≈10 minut) 

 

Metodologija 

Cilj te uvodne aktivnosti je analizirati 

povezave, ki jih udeleženci ustvarjajo 

med novimi koncepti, kot so digitalno 

državljanstvo, ter predhodno 

pridobljenim znanjem. Te informacije 

bodo organizatorju v pomoč pri 

prilagajanju učnega materiala. 

 

» Povezovanje: Kako se ideje in 

informacije o digitalnem državljanstvu 

povezujejo s predhodnim znanjem? 

» Razširitev: Ali digitalno državljanstvo 

pri vašem razmišljanju odpira še druge 

možnosti? 

» Izziv: V kakšnem smislu digitalno 

državljanstvo za vas predstavlja izziv? 

Kakšna vprašanja oziroma razmišljanja 

se vam porajajo sedaj? 

 

c. Ogled in komentarji video 

posnetka (≈ 10-15 minut): Po potrebi 

poiščite druge vire, ki se nanašajo na 

to tematiko 
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 Primer (v angleškem jeziku): 

Lessons On Digital Citizenship From 

Charlie Brown | Marialice Curran | 

TEDxYouth@BHS (13 minut) 

 

NADGRADNJA IN UPORABA ZNANJA 

 

Na tej stopnji udeleženci pridobijo 

znanje o tematiki. Predviden čas 

trajanja je od 60 do 120 minut. 

 

Sedaj so na vrsti udeleženci, da svoje 

pridobljene izkušnje in informacije 

uporabijo pri nadgradnji in uporabi 

novega znanja. Zelo pomembno je, da 

udeleženci sodelujejo v skupinskih 

razpravah in delijo svoje ideje. 

Predavatelji naj spodbujajo kolegialno 

delo, da v čim največji možni meri 

izkoristijo potencial vsakega 

posameznika. S tem študentom 

pokažejo kako se probleme, vezane na 

to tematiko, prepozna v 

najrazličnejših kontekstih (v službi, v 

zasebnem življenju in v izobraževalni 

skupnosti) kot tudi v različnih vrstah 

skupin (najstniki in mladi, odrasli, 

ostareli). Prav tako se tako udeleženci 

lahko seznanijo z možnimi rešitvami, 

ki so odgovor na predstavljene izzive.  

Predlagane praktične vaje: 

 

a. Razprave v manjših skupinah 

(≈15 minut): kako se digitalno vključiti 

v politiko (spletne platforme, družbeni 

mediji, blogi); orodja (aplikacije, 

peticije, spletne kampanje, 

komunikacija, multimediji).  Preverite, 

katere oblike sodelovanja že obstajajo 

oziroma izumite nove.  

----------------------------------

 

b. Skupinsko delo: Udeležencem 

priskrbite natisnjeno kopijo ali 

povezavo do Splošne uredbe o varstvu 

podatkov (https://www.eugdpr.org) 

in jih prosite, da si preberejo 

pripadajoče ključne spremembe.  

Udeleženci naj pripravijo seznam 

najbolj pomembnih izhodišč. 

Uporabite lahko tudi druge uradne 

dokumente, tj. najbolje na ravni 

države.  

----------------------------------

 

c. Analiza primera (≈10 minut) 

kako je splet vplival na politiko v 

celoti oziroma na določenega politika.  

Poiščite in razpravljajte o tovrstnih 

primerih.  

https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A%20
https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A%20
https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A%20
https://www.eugdpr.org/
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----------------------------------

 

d. Predstavitev in/ali iskanje na 

spletu (≈ 15 minut): predavatelj 

predstavi zakon in pravice, ki so 

povezane z analizo primera, ter 

organizacije, na katero se lahko 

obrnejo, da si zagotovijo 

uveljavljanje/zaščito pravic. Možne 

teme: sovražni govor, evropska 

ureditev in zakoni, Splošna uredba o 

varstvu podatkov, e-zasebnost,  

Uredba o zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah, vloga ponudnikov 

interneta in socialnih medijev. 

----------------------------------

 

e. Pričnite s kampanjo za zaščito 

pravic z naslova digitalnega 

državljanstva: Udeleženci naj v 

manjših skupinah pripravijo kampanjo 

ali se kakšni le priključijo. Primeri: 

kampanja proti ustrahovanju, sovražni 

govor na spletu, itd.  Za pripravo 

posterja lahko uporabijo spletno stran 

Canva. Lahko povežete z aktivnostjo v 

nadaljevanju.   

----------------------------------

 

f. Poiščite primere nacionalnih, 

regionalnih ali lokalnih kampanj o 

tematikah, povezanih z digitalnim 

državljanstvom (≈ 20 minut), 

individualno ali v trojicah z 

računalnikom.   Možne teme: sovražni 

govor na spletu, spletno ustrahovanje, 

itd.   

 

Možne vaje 

Ustvarite lastno kampanjo, tako da 

oblikujete poster o zadevah, 

povezanih z digitalnim 

državljanstvom. Udeleženci lahko 

izbirajo med brezplačnimi viri in 

uporabniku prijaznimi platformami, 

kot so canva.com.  

 

Primeri naslovov: 

» Kampanja proti ustrahovanju 

» Kampanja proti sovražnemu govoru 

 

Posterje se lahko nato natisne, odrasli 

udeleženci pa jih lahko pokažejo tudi 

svojim otrokom.  

----------------------------------

 

g. Odkrita razprava o novih 

oblikah demokracije (≈ 20 minut): Ali 

internet služi kot orodje neposredne 

file:///C:/Users/sabinac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VA5TVE5/www.canva.com
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demokracije? Učitelj lahko udeležence 

seznani tudi z novimi koncepti, npr. 

aplikacijami, tekoča demokracija, in o 

njih tudi razpravlja. 

 

h. Razprava: prednosti in slabosti 

(≈ 25 minut). Udeležence razdelite v 

dve skupini. Ena naj najde argumente 

za prednosti, medtem ko druga 

predstavi argumente za slabosti. 

Možne teme: svoboda govora, 

digitalna demokracija, itd. 

----------------------------------

 

i.  Aktivnost: “6 mislečih kap”  (≈ 30 

minut z 10 minutnim dodatkom za 

razlago vaje, 20 min razprave)  

 

Metodologija  

Ta metodologija dopušča, da na temo 

pogledamo z vseh zornih kotov. S tem 

je razprava lažja, saj vsaka perspektiva 

velja. Vsak udeleženec si na glavo 

natakne vsakič različen klobuk in deli 

različen pogled na tematiko/zadevo. 

Lahko izbirate med različnimi klobuki, 

in sicer:  

 

» Bel klobuk: nevtralen cilj - 

osredotoča se na dejstva, podatke in 

številke 

» Rdeč klobuk: - emocionalen pogled - 

intuicija, občutja 

» Rumen klobuk: logičen pozitivizem - 

iskanje koristi 

» Zelen klobuk: ustvarjalnost - iskanje 

novih zamisli, rast 

» Moder klobuk: načrtovanje - 

postopek usmerjen od začetka do 

konca razvoja ideje.   

» Črn klobuk: razsodnost, logičnost 

 

Možni naslovi 

» E-demokracija, npr. spletne volitve: 

“Kako lahko oddamo svoj glas preko 

spleta? Kakšna so s tem povezana 

tveganja, priložnosti?” 

» Digitalna odgovornost, npr. 

anonimnost in odgovornosti, spletno 

ustrahovanje: »Kako lahko 

preprečimo spletno ustrahovanje? 

Kako govorite o spletnem 

ustrahovanju?« 

 

Ta vaja se lahko prilagodi glede na 

tematike, ki zanimajo udeležence in 

odgovarjajo njihovemu poznavanju 

teme. 
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ZAKLJUČEK 

 

To je končna faza tega dela. Predviden 

čas trajanja je od 20 do 30 minut.   

Zadnjih 20 do 30 minut namenite 

povzetku glavnih točk, ki so bile 

predmet razprave, in predstavite vire 

za nadaljnje učenje. Udeleženci lahko 

na tem mestu tudi delijo svoje vtise in 

podajo povratne informacije. 

Spodbudite jih, da zastavljajo 

vprašanja ali povedo, če jim še karkoli 

ni povsem jasno.  

 

Predlagane praktične vaje: 

 

a. Aktivnost: Zaključna vaja (30 

minut) 

 

Metodologija:  

Ta vaja temelji na modelu Johari 

Window. Udeleženci izpolnijo 

naslednjo tabelo na predlogi, ki jo 

lahko tudi natisnemo: 

 

 

Kaj sem se 
naučil o tej temi: 
- 
- 
- 

Kaj je bilo tisto, 
kar me je o temi 
najbolj 
presenetilo: 
- 
- 

So se moja 
stališča 
spremenila po 
današnji 
razpravi? Če ja, 
kako? 

Kaj bi se želel 
naučiti: 
- 
- 
- 
- 

 

Ta vaja vam bo omogočila, da 

zaključite vse aktivnosti, povzamete 

učne izide in pridobite povratne 

informacije glede tega, ali so 

pričakovanja udeležencev bila 

dosežena. 

----------------------------------

 

b. Kviz ali test 

----------------------------------

 

c. Udeležencem razdelite 

seznam z navedenimi viri (za več 

informacij o temi). 
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4. tema: 

Zavedajte se stranskih učinkov 

prekomerne uporabe interneta 

 

SPLOŠNE NAVEDBE 

Trajanje 2,5 do 3 ure 

Ciljna skupina Odrasli slušatelji 

Cilji tega 
poglavja 

Udeležence pripravite do tega, da se zavedajo možnih 

negativnih učinkov, ki jih prekomerna uporaba interneta 

lahko ima, tako da: 

 

o občutijo prve znake zasvojenosti z internetom, 

o ozavestijo posledice, ki jih prekomerna uporaba 

interneta lahko ima, 

o prepoznajo morebitne grožnje prekomerne uporabe 

interneta, 

o poznajo različne vrste vseh možnih negativnih učinkov 

uporabe interneta, 

o poiščejo nasvet o tem, kako preprečiti zasvojenost od 

interneta oziroma socialnih medijev, 

o se zavedajo pomena razvoja mehkih veščin, kot so 

komunikacija, skupinsko delo in upravljanje s časom v 



  
  

 31 

21. Stoletju, 

o se seznanijo s strategijami za preprečevanje škodljive 

uporabe interneta, 

o se seznanijo z možnimi rešitvami, ki bi lahko bile 

koristne pri preprečevanju težav z duševnim zdravjem, 

preveliko stimulacijo, pomanjkanjem spanja in 

socialnim umikom. 

Velikost skupine 5-15 ljudi (priporočeno: 10) 

Kompetence, ki 
jih 
izobraževalec 
potrebuje: 

Prednostne/želene : 

 

o uporabnik socialnih medijev 

o osnovno poznavanje psihologije/sociologije 

o osnovne znanje o duševnem zdravju 
o osnovne poznavanje digitalne varnosti 

Glavne teme in 
vsebina 

o možne posledice prekomerne uporabe interneta 

o prvi znaki zasvojenosti z internetom 

o možne nevarnosti zaradi pretirane uporabe interneta  

o različne vrste možnih negativnih vplivov (prekomerne) 

uporabe interneta in njihovo preprečevanje (v 

povezavi z npr. socialnimi mediji, pornografijo, 

igranjem iger, itd.) 

o se seznanijo s strategijami za preprečevanje škodljive 

uporabe interneta 

o preprečujejo težave z duševnim zdravjem - uporaba 
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interneta 

o se seznanijo z rešitvami, ki so povezane s pretirano 

stimulacijo, pomanjkanjem spanja in socialnim umikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 33 

Razvoj didaktične enote 

 

UČNI CILJI 

Udeleženec: 

 

 Pozna možne nevarnosti, povezane s 

pretirano uporabo interneta. 

 se zaveda posledic, ki jih pretirana 

uporaba interneta lahko ima 

 se zaveda prvih znakov, povezanih z 

zasvojenostjo z internetom 

 lahko navede in opiše različne vrste 

odvisnosti od interneta 

 je seznanjen z različnimi 

strategijami/tehnikami, ki so lahko 

koristne pri preprečevanju težav z 

duševnim zdravje pri uporabi interneta  

 Pozna koncepte kot so pretirana 

stimulacija, pomanjkanje spanja, 

socialni umik in strah, da bi nekaj 

zamudili (ang. Fear of Missing Out - 

FOMO) 

 

UVOD IN IZHODIŠČA 

 

To je uvodna faza. Predvidoma traja 30 

do 40 minut, odvisno predznanja 

udeležencev. 

 

Uvod (15 min) 

 

Kratka razprava - preverjanje 

predznanja o negativnih učinkih 

uporabe interneta 

» Ali uporaba interneta blagodejno 

vpliva na vaše zdravje? 

» Ali so vse informacije, ki jih je moč 

pridobiti na internetu, verodostojne? 

» Kakšne negativne učinke uporabe 

interneta že poznate? (Fizične, duševne, 

čustvene, v povezavi z odnosi) 

» Ali ste opazili kakšne negativne učinke 

med vašimi družinskimi člani? 

» Kakšne so možne posledice takšnih 

negativnih učinkov? 

» Kako pretirano uporabo interneta 

lahko preprečimo? 

  

Ogled video posnetka (5 min) 

  

Izberite enega izmed spodnjih video 

posnetkov oziroma najdite kakšnega 

podobnega v jeziku države, iz katere 

prihajate  

 

Kaj internet počne z našimi možgani 
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 What the Internet is Doing to Our 

Brains 

 

Preverjanje znanja - vprašanja (15 min) 

Udeležence prosite, da si med ogledom 

video posnetka zabeležijo glavne 

informacije oziroma izhodišča. Nato jim 

razdelite kartice z vprašanji, na katera 

morajo odgovoriti (v skupinah po 2 

oziroma 3) 

 

» Kaj je pretirana stimulacija? Kako jo 

lahko občutimo? 

» Na kakšen način internet odvrača 

našo pozornost? 

» Zaradi katerih aktivnosti postanemo 

bolj kompulzivni? 

» Na kakšen način internet vpliva na naš 

kratkoročni spomin? 

» Zakaj je proces konsolidacije med 

uporabo interneta moten? 

» Kako lahko povečamo stopnjo 

pozornosti v vsakdanjem življenju? 

 5 Crazy Ways Social Media Is Changing 

Your Brain Right Now 

 

Preverjanje znanja: 

» Imenujte 3 glavne načine, s katerimi 

socialni mediji vplivajo na naše 

možgane. 

» Ali uporaba interneta in socialnih 

medijev zares izboljšuje našo zmožnost 

opravljanja več opravil hkrati? 

» Katere potrebe lahko zadovoljijo 

socialni mediji? Na kakšen način bi te 

iste potrebe lahko zadovoljili tudi brez 

omrežne povezave? 

» Kakšne so vaše izkušnje s tem? 

» Udeležence prosite, da dajo nekaj 

primerov iz svojega življenja. Kakšno 

vlogo igrajo socialni mediji v njihovih 

življenjih? 

 

Udeleženci naj na podlagi teh vprašanj 

izpolnijo tabelo: 

 

Potreba Dejavnosti na 

socialnih medijev 

(-) 

Dejavnost v 

resničnem 

življenju (+) 

  

 

 

 

 

NADGRADNJA IN UPORABA ZNANJA 

 

Na tej stopnji udeleženci pridobijo 

znanje o tematiki. Predviden čas 

trajanja je od 60 do 80 minut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKaWJ72x1rI
https://www.youtube.com/watch?v=cKaWJ72x1rI
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0%20
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0%20
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Pomembno je, da se vsi udeleženci 

vključijo v skupinske razprave in delijo 

svoje ideje. Prav tako je potrebno 

spodbujati kolegialno delo. 

 

Prilagojen pristop k vsaki skupini je 

ključnega pomena. Pomembno je 

pomagati udeležencem pri 

prepoznavanju in soočanju s težavami, 

ki so povezane s to tematiko, v 

najrazličnejših kontekstih (v službi, v 

zasebnem življenju, v izobraževalni 

skupnosti) in različnih vrstah skupin 

(najstniki in mladi, odrasli, ostareli). 

Prav tako se tako udeleženci lahko 

seznanijo z možnimi rešitvami kot 

odgovor na predstavljene izzive. 

 

 Kratko predavanje (20 min) 

 

» Nekateri statistični podatki o številu 

ljudi, ki so postali žrtve prekomerne 

uporabe interneta, in katere 

socialne/poklicne in starostne skupine 

so najbolj dovzetne za ta pojav?  

» Uporaba interneta v povezavi z 

duševnimi težavami (motnje 

razpoloženja/slabša samopodoba: 

depresija, anksioznost, strah, da bi kaj 

zamudili, ljubosumje, itd.)  

» Spletno ustrahovanje 

» Kratkoročen spomin 

» Zadrževanje zadoščenja - primer 

preizkusa s sladkornimi penicami 

(Walter Mischel). Kaj je tisto, kar 

internet počne z našimi možgani – 

pretirana stimulacija in takojšen 

občutek zadoščenja. Glej The Boston 

Globe | Instant gratification is making 

us perpetually impatient. 

» Težave pri vzpostavljanju močnih in 

dolgotrajnih vezi z ljudmi.  

 

Nizanje idej (10 min) 

                                

» Kako lahko rešujemo težave s 

prekomerno uporabo interneta na 

dnevni ravni? 

» Kaj lahko za preprečitev tega pojava 

naredimo vsi kot družba? 

» Kakšne pa so vseeno rešitve za 

vzpostavitev pomenljivih odnosov z 

ljudmi v tej digitalni dobi? 

 

Udeleženci v parih ali manjših skupinah 

odgovore na vprašanja zapišejo na 

listno tablo. Prepričajte se, da vsak 

udeleženec dobi priložnost, da zapiše 

svoj odgovor na prav vsako vprašanje. 

https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
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Na koncu vsaka skupina odgovore na 

vprašanja prebere in o njih razpravlja.  

 

Študija primera (20 min) 

 

Ta aktivnost se izvede v manjših 

skupinah po 2 ali 4 udeležencev. Vsaka 

skupina prejme resničen primer, na 

katerem bo delala. V primerih je 

predstavljena oseba, ki jo na nek način 

pestijo težave, povezane s prekomerno 

uporabo interneta. Priporočeni primeri 

so:  

» Marta, 35, odvisna od spletnega 

nakupovanja (njen primer si poglejte 

spodaj) 

» Robert, 15, žrtev spletnega 

ustrahovanja  

» Sara, 6, mlada odvisnica od interneta  

» Andrej, 28, družbeno odmaknjena 

oseba  

 » Gregor, 65, odvisnik od spletnih iger 

na srečo 

Študije primerov je potrebno pripraviti 

in prilagoditi vnaprej, da se zdijo realni. 

Prav tako se lahko opis še razširi, tako 

da za vsako skupino deluje še bolj 

realističen. 

 

Vsaka skupina svoje primer analizira in 

predlaga rešitve, ki bi bile smiselne 

glede na opisano stanje. Pri tem 

uporabijo znanje, pridobljeno na 

predavanju, pri ogledu video posnetka 

in med nizanjem idej. Vsaka skupina 

nato svoja dognanja na kratko predstavi 

ostalim udeležencem. 

 

Razprava (15 min) 

 

Udeležence razdelite v dve skupini in 

jim dajte list, na katerega naj zapišejo 

prednosti in slabosti glede na zapisane 

trditve (Kako poiskati ravnovesje med 

pozitivnimi platmi uporabe interneta in 

zmanjšati negativne učinke, ki jih 

internet ima?) Nato naj skupine delijo 

svoje ideje, predavatelj pa naj spodbuja 

razpravo. 

 

Vaja čuječnosti (5 min) 

 

 Dostopnost do interneta našemu 

duševnemu zdravju ne prizanaša. To še 

posebej velja za uporabo socialnih 

medijev. Veliko lahko naredimo, če 

spremenimo našo digitalno čuječnost, 

pa vendarle to zahteva, da spremenimo 

način odzivanja na nelagodje. Namesto 
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da ob občutkih nemira, ko npr. čakamo 

v vrsti ali spoznavamo ljudi, ki jih ne 

poznamo, posežemo po mobilnem 

telefonu, si raje odgovorimo na 

vprašanje, od kod ta nemir prihaja. Kako 

se trenutno počutim? Kaj želim doseči s 

tem, da posegam po mobilnem 

telefonu? Kakšno potrebo poskušam 

zadovoljiti? Če svojo pozornost 

preusmerite stran od distrakcije in se 

osredotočite na svoje temeljne potrebe, 

je to nekaj kar lahko razvijate še v 

nadaljevanju.  

Tovrstne vaje lahko najdete na 

naslednjih spletnih straneh: 

» Pocket Mindfulness | 6 Mindfulness 

exercises you can try today 

» Mindfulness Exercises | 3 Mindful 

Breaths 

» Priporočamo uporabo aplikacij, ki 

spremljajo in omejujejo uporabo 

interneta. 

» Ena izmed takšnih je Space App 

  

ZAKLJUČEK  

 

To je končna faza tega dela. Predviden 

čas trajanja je od 10 do 20 minut. 

 

Zadnjih 10 do 20 minut namenite 

povzetku glavnih točk, ki so bile 

predmet razprave, in predstavite vire za 

nadaljnje učenje. Udeleženci lahko na 

tem mestu tudi delijo svoje vtise in 

podajo povratne informacije. 

Spodbudite jih, da zastavljajo vprašanja 

ali povedo, če jim še karkoli ni povsem 

jasno. 

 

Samorefleksija: udeležence 

povprašajte, kako njihove aktivnosti, ki 

jih na dnevni ravni izvajajo preko 

mobilnega telefona, vplivajo na njihove 

odnose. Prosite jih, da si v en stolpec 

zabeležijo možne težave, v drugega pa 

rešitve. O rezultatih se pogovorite 

skupaj. 

  

Druge predlagane praktične vaje:   

 

a. Test/kviz 

Preverite razumevanje vseh pojmov in 

izrazov, ki so bili predmet razprave. 

Udeleženci naj opravljajo test z vajami, 

ki zajemajo opredelitev besedišča, 

zaprta vprašanja ali vprašanja izbirnega 

tipa. Test popravite skupinsko ali naj si 

ga pregledajo udeleženci sami. 

----------------------------------

https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
https://findyourphonelifebalance.com./
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b. Skupinska zaključka aktivnost  

Na koncu naj skupina ustvari top deset 

pravil za prekomerno uporabo 

interneta. Pričnite z nizanjem idej in 

zberite 10 najbolj pomembnih pravil. 

  

Na koncu pripravite izročke s ključnimi 

informacijami o preprečevanju 

prekomerne uporabe interneta. Na 

izročke vključite tudi zapise o zdravih 

navadah, vajah čuječnosti in kontaktne 

podatke institucij, ki nudijo pomoč pri 

soočanju s težavami pri odvisnosti od 

interneta in duševnih problemih. 
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Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 
 

Terminologija 

Avatar 

Je ikona ali lik, ki predstavlja določeno osebo v video igrah ali na spletnih forumih (Vir: 

https://en.oxforddictionaries.com). 

 

Spletno ustvarjanje 

Spletno ustrahovanje ali nadlegovanje je oblika ustrahovanja oziroma nadlegovanja s 

pomočjo elektronike. Ta problematika postaja vse pogostejša, še posebej med 

mladimi. Med specifične oblike spletnega nadlegovanja se uvrščajo predvsem širjenje 

govoric, poniževanje, grožnje po fizični varnosti, slabšalni vzdevki in sovražni govor. 

Veliko nesprejemljivega vedenja, ki se sicer pojavlja že v odnosih brez omrežne 

povezave, se je sedaj preusmerilo še na spletni prostor. 

Spletno ustrahovanje lahko povzroča travme. Pri kar eni tretjini šolarjev, ki so izkusili 

to obliko ustrahovanja, so se pojavili simptomi depresije. Kar polovica pa jih je bila 

takšnih, ki so bili žrtev ustrahovanja tako na spletu kot v resničnem življenju. Dejstvo 

pa je, da mladina običajno podcenjuje škodljivost učinkov, ki jih spletno ustrahovanje 

lahko ima. Jennifer Shapka, ki na Univerzi v Britanski Kolumbiji preučuje pojem 

ustrahovanja, je odkrila, da mladi večinoma verjamejo, da pri spletnemu 

ustrahovanju gre zgolj za neslano šalo. Vendarle pa je zelo pomembno, da čim hitreje 

pridejo do spoznanja, da ima takšno vedenje lahko za njih zelo resne posledice.    (Vir: 

http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview). 

 

Catfishing 

Izraz se nanaša na osebe, ki ustvarjajo fiktivne spletne profile. To obliko spletnih 

prevar je običajno moč najti na portalih za spoznavanje preko spleta oziroma na 

družbenih omrežjih. Včasih pa je edini namen osebe, ki ustvarja fiktivne profile, ta, da 

uresniči svoje fantazije. Po drugi strani pa so pogosto nameni teh oseb tudi 

zlonamerni, in sicer oškodovanje žrtve, maščevanje ali kraja identitete. (Vir: 

http://whatis.techtarget.com/definition/catfish). 

 

https://en.oxforddictionaries.com/
http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview
http://whatis.techtarget.com/definition/catfish


  
   

 40 

Digitalni državljan 

Oseba, ki razvija veščine in pridobiva znanja za učinkovito uporabo interneta in drugih 

digitalnih tehnologij z namenom, da odgovorno nastopa v družbenih in državljanskih 

aktivnostih (Vir: https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen). 

 

Digitalno državljanstvo 

Pri tem gre za norme in pravila, ki jih upoštevamo za odgovorno rabo tehnologije (Vir: 

https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-

themes.html). 

 

Odmevne komore 

Gre za metaforični opis situacije, v kateri se krepijo prepričanja na podlagi 

komunikacije znotraj določenega zaprtega sistema.  Na ta način lahko ljudje poiščejo 

informacije, ki krepijo njihove obstoječe poglede in tako na potencialno nezaveden 

način potrjujejo pristranskost. To lahko povečuje politično in družbeno polarizacijo in 

ekstremizem. (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-

barbera_1-0). 

 

Filtrni mehurček 

Gre za algoritem, ki postavlja omejitve glede informacij, ki jih uporabnik lahko vidi na 

spletu.  To se ustvarja na podlagi algoritmov, ki jih iskalniki, družbena omrežja in 

tržniki uporabljajo za personalizacijo uporabnikove izkušnje. (Vir: 

https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble). 

 

 

 

 

https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0
https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble
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Motnja odvisnosti od interneta 

Gre za vedenjsko težavo, pri kateri oseba ne more prenehati z obiskovanjem 

interneta. To se v negativnem smislu odraža na več področij življenja, vključno z 

odnosi, čustvovanjem, socialnim življenjem, šolo, itd.  

Obstaja tudi več različnih oblik zasvojenosti glede na vrsto aktivnosti, ki jo nekdo 

opravlja na spletu:  

 Prenašanje s strežnika  

 Oblikovanje spletnih odnosov z ljudmi 

 Kompulzivno nakupovanje 

 Dostopanje do pornografskih strani 

 Igre na srečo 

Zaradi spletnih iger mladi ljudje še bolj obiskujejo internet, saj se te igre nikoli ne 

končajo. Poleg tega je v igrah vedno nekdo na voljo, s katerim se lahko mladi igrajo. 

Igralci v igrah nastopajo tudi kot člani določenih skupin, kar pomeni, da morajo ostati 

v igri že za voljo skupine. Pa vendarle raziskave kažejo, da je med igralci iger le 5 do 12 

odstotkov takšnih, ki imajo težave s prekomernim igranjem. (Vir: 

http://mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview). 

 

Tekoča demokracija 

Tekoča demokracija je skupek omrežij in demokracije. Gre za pojem, ki zajema bolj 

tekočo in večjo udeležbo državljanov v demokratičnih postopkih z uporabo spletnih 

omrežij kot tudi omrežij brez povezave. Glasovi se oddajajo preko zaupanja vrednih 

omrežij in vse od konvencionalnih oblik demokracije do tekočih strank in direktne 

demokracije. (Vir: http://liquiddemocracy.org/). 

 

Netiketa 

Pri izrazu netiketa gre za pravila lepega vedenja na internetu. Podobno kot gre pri 

etiketi za kodeks lepega vedenja v družbi, gre pri netiketi za kodeks lepega vedenja na 

http://mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview
http://liquiddemocracy.org/
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spletu. To zadeva več področij, in sicer elektronska pošta, družbena omrežja, klepet 

preko spleta, spletni forumi, komentarji na spletnih straneh, igre z več igralci in druge 

oblike spletne komunikacije.  (Vir: https://techterms.com/definition/netiquette). 

 

Elektronska glasila 

Gre za periodično objavljeno delo, ki vsebuje novice in obvestila o določeni temi. 

Pogosto je namenjeno ožji skupini prejemnikov. Elektronska glasila se običajno 

ostalim pošljejo preko elektronske pošte. (Vir: 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter). 

 

Spletno oglaševanje  

Gre za tržno strategijo, ki vključuje uporabo interneta kot medija za pridobitev ciljnih 

skupin in posredovanje sporočil pravim strankam. Primeri spletnega oglaševanja so: 

oglasne pasice, filtriranje rezultatov iskalnikov, neželena pošta, oglasi v pojavnem 

oknu (popup ad), tekstovni oglasi in vohunska programska oprema. (Vir: 

https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising). 

 

Spletna identiteta 

Gre za družbeno identiteto, ki jo uporabnik interneta ustvari v spletnih skupnostih in 

na spletnih straneh. Lahko se šteje tudi kot izdelana predstavitev samega sebe. 

Čeprav se nekateri ljudje na spletu predstavljajo s pravim imenom in priimkom, pa 

veliko uporabnikov interneta ostaja anonimnih ali pa se izdaja pod psevdonimom. 

Zaradi tega o osebi ni vedno mogoče pridobiti vedno enakih osebnih podatkov. 

Spletno identiteto lahko določa tudi uporabnikov odnos do določene spletne skupine, 

kateri na spletu pripada. Nekateri se lahko izdajajo tudi pod lažno identiteto. (Vir: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity). 

 

 

https://techterms.com/definition/netiquette
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter
https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
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Spletni sovražni govor 

Gre za sovražni govor, ki se vrši preko interneta. The Online Hate Prevention Institute 

(OHPI)  se osredotoča na spletni sovražni govor, še posebej na sovražni govor znotraj 

družbenih omrežij. Razlog je ta, da so spletne platforme, kot so Facebook, YouTube in 

Twitter, najbolj obiskane, zatorej je možnost, da sovražno sporočilo, objavljeno na eni 

izmed teh platform, hitro postane viralno. 

Sovražni govor tako postane trajna komponenta družbe. To še posebej velja pri 

spletnih aktivnosti, saj celotna komunikacija tam temelji zgolj na govorni 

komunikaciji. Spletna sporočila se vgradijo v okolje ne glede na to ali se to odvija na 

Google brskalniku, na Facebooku ali na portalu Youtube. To postane del spletnega 

okolja, v katerega ljudje vstopijo v trenutku, ko se pojavijo na spletu. (Vir: 

http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate/).   

 

Pretirana stimulacija 

Pomeni, da morajo možgani posvetiti večino svoje pozornosti kratkoročnim 

odločitvam.   Velika razpoložljivost informacij na svetovnem spletu preplavi naše 

možgane in negativno vpliva na naš dolgoročni spomin.  Vsi dražljaji povzročajo veliko 

kognitivno obremenitev, zaradi česar si je težko karkoli zapomniti. 

 Uporaba interneta ima negativen vpliv na našo pozornost in otežuje branje v pravem 

pomenu besede, tj. branje knjige brez prekinitev. Branje knjig postaja vse težje, četudi 

ste v otroštvu po knjigah posegli velikokrat. Takrat namreč niste tako zlahka dostopali 

do interneta. 

Enostaven dostop do interneta lahko vodi do tako imenovanega eskapizma, kjer 

uporabnik internet uporabljat kot sredstvo za beg pred resničnostjo. Jim Blascovich in 

Jeremy Bailensen sta mnenja, da internet in virtualni svet zlahka zadovoljita potrebe, 

včasih vse do meje, ko se uporabniki, ki so odvisni od interneta, tudi fizično 

odmaknejo iz družbe. (Vir: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use).     

 

http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate/
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use
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Upravljanje ugleda 

Upravljaje ugleda na spletu je poskus preoblikovanja javne percepcije osebe ali 

organizacije s prevzemanjem vpliva na informacije, ki se o teh subjektih pojavljajo na 

spletu. (Vir: http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management) 

 

Lažno predstavljanje (ang. phishing)  

je poskus pridobivanja občutljivih informacije kot so uporabniška imena in gesla 

oziroma podatkov o kreditnih karticah, pogosto iz zlonamernih razlogov. (Vir: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_us). 

 

Spletna prevara 

Spletna prevara je izraz, ki se uporablja za različne spletne goljufije, pri čemer se 

prevaranti poskušajo denarno okoristiti na račun nič hudega slutečih oseb.  Ker svet 

postaja vse bolj povezan preko interneta, se je število spletnih prevar povečalo. Iz 

tega razloga je še toliko bolj pomembno, da sami prevzamemo odgovornost in 

postanemo pri uporabi interneta previdnejši.  (Vir: 

https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm).  

 

Nezaželena pošta  

Gre za pošiljanje velike količine nezaželenih elektronskih sporočil, namenjenih 

promociji izdelka ali storitve. Predstavlja elektronsko ekvivalento nezaželeni pošti, ki 

jo prejme obiskovalec spletne strani.  

Različne vrste nezaželene vrste lahko vključujejo: 

 Oglaševanje, npr. spletne lekarne, pornografija, zmenkarije, igre na srečo. 

 Zadeve, kot so »obogatite z delom od doma«. 

 Opozorila o prevari. 

 Prevare pod krinko dobrodelnosti. 

http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_us
https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm
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 Verižna elektronska sporočila, ki osebo spodbujajo, da to sporočilo posreduje 

več stikom. 

 (Vir: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam). 

 

Naročanje 

Naročanje je možnost, ki jo na spletu ponujajo prodajalci izdelkov ali ponudniki 

storitev, da stranki omogočijo dostop do informacij o izdelkih ali storitvah. Veliko 

spletnih strani in podjetij omogoča strankam, da se naročijo na glasila, bloge, 

sporočila za javnost, itd.  in vse, kar mora stranka storiti, je da posreduje svoj 

elektronski naslov. Ko svoj elektronski naslov posreduje, nanj prične prejemati vse 

tisto, kar prejema skupina ljudi na enakem seznamu poštnih naslovov. (Vir: 

https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe). 

 

Uporabniško ime  

Je ime, ki ga uporabnik izbere ali prejme na računalniku ali določenem računalniškem 

omrežju.   (Vir: https://www.computerhope.com/jargon/u/username).  

 

Politika zasebnosti  

Pravilnik, na podlagi katerega podjetja, ki upravljajo določeno spletno mesto, ravnajo 

z zbranimi osebnimi podatki obiskovalcev njihove spletne strani. (Vir: 

www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary).  

 

Ključnik ali hashtag  

Gre za oznako, ki se uporablja v različnih socialnih omrežjih kot način, kako označiti 

neko sporočilo. Ključnik je beseda ali fraza, ki ji sledi znak lojtra #  (npr. 

#InboundMarketing). Družabna omrežja te znake uporabljajo za kategorizacijo 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam
https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe
https://www.computerhope.com/jargon/u/username
http://www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary
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podatkov in uporabnikom omogočajo lažje iskanje. (Vir: 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms). 

 

Oznaka ali tag  

Označevanje je komponenta družabnih medijev, ki se pogosto uporablja na 

Facebooku in Instagramu. Uporabnikom omogoča ustvarjanje povezav do osebe, ki je 

prikazana na določeni fotografiji. (Vir: https://blog.hubspot.com/marketing/social-

media-terms). 

 

Masovni podatki ali big data  

Gre za skupke podatkov, ki so tako obsežni in kompleksni, da običajna programska 

oprema za obdelavo podatkov ni primerna za njihovo obdelavo. Izzivi, s katerimi se 

soočamo pri obdelavi masovnih podatkov so: zajem podatkov, shranjevanje, iskanje, 

deljenje, prenos, vizualizacija, poizvedovanje, posodabljanje in zasebnost informacij. 

V povezavi z masovnimi podatki se vselej omenja 5 V-jev. Velocity (zbiranje velikih 

količin podatkov), Volume (velikost zbranih podatkov), Variety (raznolikost podatkov), 

Veracity (zanesljivost podatkov) in Value (vrednost).  

(Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data). 

 

Kraja identitete 

Gre za namerno uporabo identitete nekoga drugega, pri čemer običajno gre za 

pridobitev finančnih ugodnosti ali kreditov na ime druge osebe. Včasih pri tem druga 

oseba utrpi veliko škodo ali kaj celo izgubi. Oseba, ki ji je bila identiteta prevzeta, 

lahko trpi za resnimi posledicami, še posebej v primerih, ko je ta oseba odgovorna za 

dejanja storilca. Kraja identitete se pojavi, kadar nekdo drug brez dovoljenja 

uporablja osebne podatke določene osebe, npr. ime, identifikacijska številka, številka 

kreditne kartice, z namenom da stori kaznivo dejanje goljufije ali druga kazniva 

dejanja. (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft). 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
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Glasovno lažno predstavljanje  

Pri glasovnem lažnem predstavljanju ali VoIP lažnem predstavljanju gre za 

elektronsko prevaro, v kateri posamezniki razkrivajo finančne in osebne podatke 

nepooblaščenim osebam. Tovrstno lažno predstavljanje se ne pojavlja zgolj preko 

interneta, izvaja pa se z uporabo glasovnih sporočil. Lahko se pojavi v obliki 

glasovnega sporočila, sporočila prek internetnega protokola (VoIP), sporočila na 

stacionarnem ali mobilnem telefonu.  

(Vir: http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing). 

 

Prevara preko SMS sporočil ali »smishing«  

Lažno predstavljanje preko SMS sporočil deluje na podlagi sms sporočil, v katerih se 

prejemnika poskuša zavesti k izplačilu določene vsote denarja ali kliku na določeno 

povezavo. Včasih napadalci poskušajo zavesti tako, da osebam pošljejo sms sporočilo, 

v katerem jih prosijo, naj pokličejo na določeno številko. Tovrstnim oblikam 

besedilnih sporočilih, ki jih prejmete od neznanih oseb, je potrebno nameniti 

posebno pozornost, četudi banke velikokrat svojim strankam pošiljajo sporočila iz 

različnih razlogov. (Vir: http://www.bbc.com/news/business-35201188). 

 

Socialni inženiring  

Pri tem gre za psihološko manipulacijo z ljudmi, da bi izvedli določena dejanja ali 

razkrili zaupne informacije. Namen je zbiranje informacij, prevara ali dostop do 

sistema in pogosto predstavlja le enega izmed številnih korakov v bolj kompleksni 

shemi goljufij. (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)). 

 

 

 

 

http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing
http://www.bbc.com/news/business-35201188
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)
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Netiketa 

Education.com | Netiquette Rules 

www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/ 

 

Avtorske pravice otrok 

Copyright Kids | Copyright Basics 

www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm  

 

Creative Commons (delite svoje delo in uporabite delo 

drugih)  

Creative Commons | Kar počnemo 

creativecommons.org 

 

Okrogla miza za zaščito mladih  

Youth Protection Roundtable | YPRT Toolkit 

https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf  

 

Splet, kot si ga želimo 

The Web We Want | Handbook for Educators 

http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators 

 

 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 
 

Dodatni viri 

http://www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/
file:///C:/Users/sabinac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VA5TVE5/www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm
https://creativecommons.org/about/
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators
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Motnja odvisnosti od internet 

Wikipedia | Internet Addiction Disorder 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder 

 

Socialni inženiring 

Webroot | What is Social Engineering? 

https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-

banking/secure-what-is-social-engineering 

 

Varni internet 

SafeInternet.org. | Welcome page 

http://www.safeinternet.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
http://www.safeinternet.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlearn (Italija) - European Digital Learning 

Network – je organizacija, ki si prizadeva 

zmanjšati trenutno vrzel na področju 

digitalnih veščin in priložnostih za učenje. 

Temelji na lokalnih in transnacionalnih 

pobudah. 

UPI (Slovenija) je javna neprofitna ustanova 

za izobraževanje in usposabljanje odraslih 

udeležencev. Specializirana je za programe 

formalnega in neformalnega izobraževanja 

ter svetovanje v okviru izobraževanja odraslih. 

Platon Schools (Grčija) je sodobna 

izobraževalna ustanova, ki spodbuja 

izobraževanje tako otrok iz vrtca kot tudi 

odraslih. Hkrati razvija formalne in neformalne 

metode za učenje in poučevanje.  

DomSpain Consulting (Španija) je center za 

izobraževanje in usposabljanje odraslih, 

specializiran za razvoj poklicnih, socialnih in 

medkulturnih veščin, znanja jezikov in novih 

tehnologij.  

DomSpain Consulting (Spain) is an adult 

education and training centre specialised in 

occupational, social and intercultural skills, 

languages and new technologies. 
 

DomSpain Consulting (Spain) is an adult 

education and training centre specialised in 

occupational, social and intercultural skills, 

languages and new technologies. 
 

DomSpain Consulting (Spain) is an adult 

education and training centre specialised in 

occupational, social and intercultural skills, 

languages and new technologies. 
 

Consortium 

INnCREASE Sp.z O.O (Poljska) je ponudnik 

inovativnih storitev visoke kakovosti. Poleg 

tega ponuja storitve poslovnega svetovanja 

in sodeluje kot partner pri izvedbi 

mednarodnih projektov tudi na področju 

izobraževanja in usposabljanja.  

Inova Consultancy Ltd (ZK) ponuja 

prilagodljivo svetovalno službo, ki se odziva 

na potrebe tako organizacij kot 

posameznikov. Deluje na področju 

raznolikosti, enakih možnosti in podjetništva. 

Platforma za vseživljenjsko učenje (Belgija), 

Evropska civilna družba s področja 

izobraževanja in usposabljanja. Je krovna 

organizacija, ki združuje 43 mrež, ki pokrivajo 

formalna, neformalna in priložnostna 

področja izobraževanja. 



 
 

 

 

 

 

Če želite več informacij o tej 
publikaciji, 

kontaktirajte:  
  


