Digitalne
kompetence za
najmlajše
Program je namenjen otrokom v starosti 8 do 10 let.

Celovit 5 dnevni program je v času poletnih
počitnic namenjen ozaveščanju najmlajših
uporabnikov spleta, ki se kljub svoji mladosti
že srečujejo s spletom in njegovimi
potencialnimi nevarnostmi.

8 digitalnih veščin
Menimo, da so to temeljna znanja in spretnosti, ki jih otroci potrebujejo za učinkovito, varno in odgovorno uporabo digitalnih
medijev in tehnologije - še preden lahko vstopijo v digitalni svet kot aktivni ustvarjalci vsebin ali razvijalci tehnologije.

Veščine digitalnega državljanstva

Digitalna zasebnost

Sposobnost izgradnje in upravljanja zdrave identitete tako na
spletu kot tudi izven njega.

Sposobnost preudarnega ravnanja z osebnimi podatki, priučiti se
kako jih deliti in zaščititi pred drugimi.

Prekomerna uporaba

Kritično razmišljanje na spletu

Sposobnost upravljanje lastnega časa pred zaslonom in
sposobnost “samokontrole” pri spletnih igrah in družabnih medijev.

Sposobnost razlikovati med pravimi in lažnimi spletnimi
informacijami, dobrimi in škodljivimi spletnimi vsebinami ter
prepoznati zanesljive in verodostojne kontakte na spletu.

Spletno nasilje

Digitalne sledi

Sposobnost prepoznavanja in odkrivanja različnih oblik
spletnega nasilje ter ustrezno ravnanje v primerih neprijetnosti.

Sposobnost razumeti naravo digitalnih odtisov in
njihovih posledic ter se naučiti kako odgovorno in
primerno uporabljati splet.

Spletna varnost
Sposobnost zaščite svojih storitev z ustvarjanjem
zapletenih gesel in zavedanje različnih spletnih napadov na
storitve, ki jih uporabljamo.

Digitalna empatija
Ali otroci imajo sposobnost empatije in sposobnost graditi
dobre odnose z drugimi, tudi pri uporabi digitalnih medijev?

Izobraževalni program je razdeljen na več vsebinskih sklopov,
skozi katere se bodo otroci naučili varne, odgovorne, predvsem pa
učinkovite in koristne uporabe računalnika ter spleta.

ZAKAJ OTROKA VKLJUČITI V
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
S pomočjo programa se na
inovativen in zabaven način
naučijo osnovnih zakonitosti spleta
ter digitalne tehnologije, ki mladim
radovednežem omogoči varno,
koristno in odgovorno virtualno
druženje z vrstniki, hkrati pa jih s
pomočjo inovativnih telesnih in
miselnih aktivnosti spodbudimo k
razumevanju osnovnih elementov
spleta ter računalništva, ki so
potrebne pri vstopu v digitalni svet.

Prvi koraki v binarnem sistemu
Kako lahko na prste ene roke preštejemo do 32
oz. kako računalniki medsebojno komunicirajo!

Algoritmi vsakdanjega življenja in računalnik
Dobro zastavljena in natančna navodila so ključ do načrtovanega
cilja. Mar to ne pričakujemo tudi od računalnika?

Spoznavanje temeljnih elementov spleta
Kakšna je razlika med spletom in internetom ter na kaj
moramo biti pozorni ko stopamo v spletno okolje!

Poduk o varnosti in zasebnosti na spletu
Ena največjih nevarnosti spleta se skriva v
nespametnem razkrivanju osebnih podatkov. Naučimo
se varovati zasebnost tudi v digitalnem svetu!

Novodobna tehnologija v prostoru in času
Tehnologija nikakor ni namenjena samo zabavi temveč je
predvsem sodelovalno, povezovalni medij. Spoznajmo ga!

V programu bodo poleg digitalnih kompetenc razvijali tudi svoje sposobnosti kritičnega mišljenja,
računanja, logike, organizacije, prilagajanja in družbenega življenja, tako v učilnici kot tudi na svežem
zraku brez uporabe sodobne tehnologije, saj jih želimo spodbuditi k ustvarjalnemu in kakovostnemu
preživljanju časa ob različnih telesnih in miselnih aktivnostih.

ZAKAJ IZBRATI NAŠ
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM!

Mia Zupančič - psihologinja
Njen cilj je, da pripravlja inovativne,
zanimive delavnice, ki so čim bolj
dinamične, prilagojene slušateljem, in
predvsem, da v njih vzbudi radovednost
za nadaljnje raziskovanje problematike
uporabe spleta. Splet je prva stvar, ki jo
je človeštvo ustvarilo, pa je ne razume je največji eksperiment v naši zgodovini.

Vsebinsko bogata snov
Ustrezno pripravljena vsebina, ki podaja snov na vsebinsko bogat in zanimiv
način, podkrepljena s slikami in animacijami, vmesnimi motivacijski vprašanji,
testi ter praktičnimi primeri.

Zavzeti in strokovni predavatelji

Vito Tomažin - univ. dipl. inž. računalništva
Področji, ki ga najbolj veselita sta računalniška
varnost ter omrežja. Zaveda pa se, da zgolj razvoj
tehnologije ni dovolj. Za njeno varno in pravilno
uporabo je potrebno tudi izobraževanje in
ozaveščanje uporabnikov.

Naše mlade, a izkušene mentorje, aktivno vključene v področje, ki ga poučujejo,
odlikujejo fleksibilnost, angažiranost, inovativnost ter predvsem vpetost v sodobne
trende in tehnologije.

Praksa ima prednost pred teorijo
Ravno zaradi svoje vsestranskosti naši mentorji v predavanja redno vključujejo
primere iz prakse, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi ter prihranijo
marsikatero neprijetnost, s katero se lahko srečate, ko iz teorije preidete v prakso.

Maja Klančič - psihologinja
Računalnik ima veliko spomina, a čisto nič
domišljije. Je neverjetno hiter, natančen in
neumen, človek pa neverjetno počasen, površen
in genialen – skupaj sta lahko močna, če le
poznamo pravila igre. Ta pa so pomembna tudi
pri vodenju delavnic, ki nudijo otrokom
sproščeno in hkrati strukturirano okolje iz
katerega črpajo znanje, izkušnje in nova
prijateljstva. Otrok ne učimo le dejstev, učimo jih
življenja.

Mnenja staršev otrok
vključenih v program

Vam in vašim sodelavcem izrekam
iskreno pohvalo, kot starš in kot
pedagog, saj sva z možem izjemno
zadovoljna in navdušena nad
programom in izvedbo. Najina hčerka
uživa, ko nama doma razlaga, kaj
vse se je naučila.

Pohvalila bi ekipo, ki je skrbela za komunikacijo s starši. Matija je
bil zelo navdušen že prvi dan. Všeč so nama bile naloge za
starše, prav zanimivo je bilo gledati in poslušati skratka, kako se
trudi opraviti svojo nalogo in razložiti navodila nalog. Iskrena hvala
za ves vas trud

Naš otrok je bil zelo zadovoljen. Ko sem ga prihajala iskat ob
16h, je vedno želel še malo ostati. Še posebno so mu bile všeč
domače naloge za starše.
Poleg zanimivega, pestrega, prilagodljivega programa in
profesionalnih animatorjev, je zelo pomembno tudi dejstvo, da
je otrok ZELO rad hodil na aktivnosti Varni internet!

Prijava otroka v
izobraževalni program

www.varniinternet.si
ali nas pokličite na

0590 72 990

Lahko pa tudi odčitate QR kodo, ki vas
bo popeljala na ustrezno spletno stran

