1.1. Dobro došli u novi svijet
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U predškolskoj dobi djeca se koriste računalom ili mobitelom isključivo za zabavu. Kad krenu u školu,
korisno je postupno ih upoznavati s mogućnošću da na internetu pronalaze brojne informacije koje
im mogu poslužiti za stjecanje znanja. Kao što smo svjesni da djecu ne možemo ostaviti samu da se
igraju uz prometnicu, jednako tako ne možemo ih ostaviti da bez nadzora pretražuju internet.
Ovom nastavnom jedinicom upoznajemo učenike s mogućnostima interneta, izvodimo prve korake
u pretraživanju weba i povezujemo ga sa stvarnim životom. Uvođenjem informacijske tehnologije u
nastavu namjeravamo otvoriti prozor u svijet interneta i pokazati siguran način uporabe informacija
stvarajući dobre navike.
Putem igre i kreativnim stvaralačkim radom oblikujemo mjesto na kojemu će učenici dijeliti sve
informacije, mali razredni internet. Dogovaramo se s učenicima što stavljati u kutiju razrednoga
računala, vodeći računa o njihovim željama i potrebama. Pretražujući internet, upoznajemo ih s
mjestima važnima za školovanje i osvješćujemo važnost interneta kao mjesta za učenje. Kako djeca
njihove dobi imaju potrebu za igrom i zabavom, upoznajemo ih sa sigurnim mrežnim mjestima za igru
i predlažemo gledanje obrazovnih sadržaja i crtića na stranicama petzanet.HR/Modul1/poveznice.
Uloga je roditelja u stvaranju sigurnoga okružja najvažnija. Zato je potrebno kod kuće staviti zaštitu
na računalo i ograničiti pristup djetetu samo na određena mrežna mjesta. Za djecu od sedam do
devet godina ograničenja su nužna jer dijete ne može samostalno utvrditi pouzdanost mrežnoga
mjesta.
Ako dosad niste ograničili pristup, bilo bi dobro to učiniti što prije. Pročitajte savjete i preporuke u
člancima: Googleovi sigurnosni alati, Google stranice i alati za obiteljsku sigurnost i Sigurnost djece na
internetu na petzanet.HR/Modul1/poveznice.

Obiteljske aktivnosti
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Zajedno s djetetom potražite podatke ili slike o članovima svoje obitelji.
Upoznajte se sa sadržajem mrežne stranice škole koju dijete pohađa i na kojoj se objavljuju važne
informacije korisne vama i djetetu.
Pročitajte online slikovnicu, pogledajte zajedno dugometražni obiteljski film ili zaigrajte igru.
Razgovarajte s djetetom kako se koristiti internetom i pružite mu pomoć u traženju materijala.
Literatura za roditelje: Aftab, Parry. 2003. Kako prepoznati opasnosti interneta – vodič za škole i
roditelje. Neretva. Zagreb.
Sigurnost djece na internetu – Modul 1 - Priručnik za roditelje

