
OTROCI IN VARNA UPORABA 
SVETOVNEGA SPLETA

Vsi vemo, da so otroci izjemno dojemljivi za nove tehnologije, še posebej, če so te povezane z računalniki. Ponavadi 
otroci na tem področju odrasle kar krepko prehitevajo. Ne glede na njihovo znanje in obvladovanje uporabe računalnika, pa 
je svetovni splet prepoln različnih pasti. Prav zato smo se odločili, da omenjeni problematiki namenimo nekaj vrstic tudi v 
naši šolski publikaciji.

Zdi se nam pomembno, da imamo starši nadzor nad tem, kaj otroci počno v spletu, v klepetalnicah in s čim vsem priha-
jajo v stik na spletnih straneh. Prvi korak, preden otroku dovolimo samostojno uporabo internetnih storitev, naj bo dogovor za 
pravila rabe:
• omejimo čas, ki ga otroci smejo prebiti na svetovnem spletu,
• pogovarjajmo se z otroki o njihovih prijetnih in neprijetnih izkušnjah, ki jih doživljajo ob uporabi svetovnega spleta,
• povejmo jim, da je »pogovor« v klepetalnicah z ljudmi, ki imajo izmišljena imena, enak temu, da bi na cesti klepetali s tujci,
• prepovejmo jim posredovanje kakršnihkoli osebnih podatkov (naslov, telefonska številka),
• ne dajajmo otrokom podatkov o številkah bančnih kartic in geslih, ki bi jim omogočile spletno nakupovanje,
• povejmo jim, da vse, kar vidijo ali berejo v spletu, ni nujno resnično,
• nabavimo in namestimo programsko opremo, ki bo filtrirala neprimerne vsebine.

Zavedajmo se, da se otroci na svetovnem spletu lahko srečujejo z vsebinami, ki jih ne morejo razumeti ali dojeti. Razen 
tega lahko otroci iz interneta snemajo različne datoteke, ki lahko vsebujejo viruse, črve ali trojanske konje.

Znati uporabljati svetovni splet je danes nuja in prav je, da otroke že zgodaj naučimo varne in odgovorne uporabe, 
nikakor pa ni dobro, da bi otroci na računalniku preživljali toliko časa, da bi zanemarili stik s prijatelji, družinskimi člani in 
navsezadnje tudi z naravo.

Še nekaj napotkov: Če uporabljate Internet Explorer, lahko na spletnem iskalniku »Najdi.si« vključite družinski filter. 
Vključitev je zelo enostavna, navodila so jasna.

Na svetovnem spletu lahko najdete različne programe, ki nudijo brezplačen časovno omejen preizkus delovanja. Naj 
naštejem nekatere: Content Protect, CYBERsitter, NetNanny, Cyber Patrol. 

Več o tem si seveda lahko preberete na svetovnem spletu, nekaj natančnejših navodil pa lahko najdete pri Silvi Karim v 
času govorilnih ur.

 SAFE-SI
http://www.safe.si/ je točka obveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike v Sloveniji. Projekt izvaja Uni-

verza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede in Arnes, financirata pa  ga Generalni direktorat za informacijsko družbo pri 
Evropski komisiji ter Direktorat za informacijsko družbo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.


