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Naši učenci dneve preživljajo na mobilnih telefonih, tablicah in računalnikih. Zanimalo nas je,
kaj počnejo, zato smo med učenci naredili raziskavo, da bi izvedeli, v katere namene
uporabljajo splet. Ugotovili smo, da večino časa preživijo na socialnih omrežjih ali pa igrajo
igrice. Ne zavedajo se nevarnosti, na katere lahko naletijo na spletu. Ne razmišljajo o spletni
varnosti, internet uporabljajo le za zabavo, ne pa tudi za izobraževanje in lastno napredovanje.
Cilj našega projekta je, da bi naučili učence, kako varno uporabljati internet. Zavedamo se, da
je potrebno izobraziti učence, kako odreagirati na vsebine in ljudi, ki so jim izpostavljeni in
kako lahko le-te vplivajo na njihovo vedenje čustva in prepričanje. Želimo jih ozavestiti o
številnih nevarnostih na spletu, odvisnostih in zavajajočih novicah ter oglasih. Morali bi
poznati osnovna pravila, kako delovati na spletu, da je njihova nevarnost zagotovljena. Mladi
danes morajo uporabljati računalnike, naša naloga pa je, da jih naučimo, kako jih pravilno
uporabljati. Digitalne sposobnosti so dandanes nujne, ob pojavu novih težavah in razvoju
tehnologije pa bodo potrebne še bolj kot kadarkoli prej.
V projekt smo se vključili, da bi učenci ugotovili, kako pomembno je govoriti tuje jezike. Že
dolgo časa se učijo angleško, ampak nimajo veliko priložnosti, kjer bi znanje lahko praktično
uporabili. S pomočjo tega projekta si bodo učenci tega znanja še bolj goreče želeli. Učitelji se
bomo seznanili z novimi izobraževalnimi sistemi in metodami. Sodelovali bomo s kolegi in se
učili v novih pristopov k poučevanju. Vsi bomo spoznavali nove države in drugačne načine
življenja ter pridobili nepozabne izkušnje.
Živimo v multi-kulturni družbi, zato morajo učenci razumeti, da lahko napredujemo samo, če
se borimo proti rasni intoleranci in nestrpnosti. Upamo, da bodo učenci povečali svoje
zanimanje za odpravo rasnih raznolikosti in postali manj ozkogledi. Izobraževali se bodo o
drugih načinih življenja, spoznali bodo nove kulture in navade ter se jih naučili sprejemati.
Spoznali bodo, da lahko mediji predstavijo napačne informacije o drugih državah in izkrivijo
pogled na stvari, zato niso vedno zanesljiv vir podatkov.

Prednostna naloga projekta je spodbujanje pridobivanja spretnosti in kompetenc, zato si
prizadevamo učence opremiti z digitalnimi kompetencami (znanje, veščine in odnos). S tem
znanjem jim želimo omogočiti, da bi sledili svojim željam in zadanim ciljem. Tako bodo lahko
mladi s svojim aktivnim delovanjem pripomogli k družbi.

Želimo jih oskrbeti s potrebnim znanjem o tehnologiji in o njenem vplivu na posameznike in
družbo. Želimo, da naši učenci postanejo samostojni, samozavestni in zahtevni uporabniki
tehnologije.

Osnovne cilje tega projekta lahko opredelimo takole:
•

Naučiti učence, kako iskati informacije na spletu in kako ločiti koristne informacije od
nepomembnih.

•

Da bi otroci uporabljali internet za izobraževanje in za svoje lastno napredovanje.

•

Spodbuditi otroke, da razmislijo o svojem delovanju na spletu.

•

Predstaviti osnovna pravila spletne varnosti in jih spodbujati, da jih vpeljejo v svoj
vsakdan.

•

Jih naučiti, kako se spoštljivo pogovarjati z drugimi in kako postati zaveden uporabnik
družabnih omrežij.

•

Pomagati jim, kako preprečiti spletno nadlegovanje.

•

Razširiti računalniške sposobnosti, kot so PowerPoint, internetni vprašalniki, urejanje
slik in še veliko drugega.

•

Naučiti otroke kritično presojati o zanesljivosti podatkov na spletu in prepoznati lažne
novice.

•

Narediti brošure, ki jih bomo rabili po koncu projekta, ki jih bomo predstavili na šoli,
da bodo tudi drugi vedeli več o tej temi.

•

Otroke naučiti vseživljenjskih veščin; delo v skupini, delovanja kot vodja, občutek za
odgovornost, kritične in analitične miselne sposobnosti, reševanje problemov in
samostojno delo.

V sklopu projekta se bodo učitelji profesionalno razvijali, saj bodo spoznali nove stile
poučevanja in uporabljali moderno tehnologijo za doseganje ciljev.

Stvari, ki jih bomo naredili pri projektu:
-

predstavitve

-

plakati, ki oglašujejo projekt Erasmus+

-

internetni vprašalnik o obnašanju otrok na spletu

-

knjižico z zgodbami o uporabljanju socialnih omrežij

-

stripe o internetnem nadlegovanju

-

oglasne deske o digitalni sledi

-

miselne vzorce s pravili o internetni varnosti

-

revije z različnimi vrstami člankov, časopisi in rumeni tisk ter lažne novice

