4.2. Poštuj svoje i tuđe
osobne podatke
Sažetak nastavne jedinice
Učenici će riješiti radni listić Sigurno i nesigurno dijeljenje
informacija u kojemu će upoznati koje osobne informacije
mogu dijeliti na internetu.
Na radnome listiću Sve o mojemu prijatelju iz klupe svaki
će učenik upisati informacije o prijatelju vodeći računa da
ne navede nešto što prijatelj ne bi podijelio s drugima.
Učenici će s pomoću računalne igre istaknuti moguće
neželjene posljedice nepromišljenoga dijeljenja podataka.

• analizirati zašto učenici
ne bi trebali dijeliti osobne
informacije s nekim na
mreži bez dopuštenja
odrasle osobe u koju imaju
povjerenja
• procijeniti za koje nam je
tuđe osobne informacije
potrebno dopuštenje za
njihovo dijeljenje
• raspraviti o mogućim
neželjenim posljedicama
nepromišljenoga dijeljenja
podataka

Preporuka za rad
Učiteljica bi trebala / učitelj bi trebao:
• ukazati učenicima na oprez pri dijeljenju osobnih informacija poput imena i prezimena,
kućne adrese, naziva škole i adrese, broja telefona, e-mail adrese, matičnoga broja /
OIB-a
• podsjetiti učenike na važnost promišljanja o dijeljenju informacije na internetu i
obveznoga traženja odobrenja roditelja ili odrasle osobe
• potaknuti učenike da valja voditi brigu o osjećajima prijatelja kad se dijele informacije
o njima
• napomenuti učenicima da kod objave tuđih osobnih podataka i fotografija moraju
pitati vlasnika za odobrenje.

S I G U R N O S T

Korelacija: Hrvatski jezik, sat razrednika
Nastavna sredstva i pomagala: online radni listići, film

Cilj i ishodi učenja

Dodatne aktivnosti
Pogledati film Postoji li privatnost na internetu?
Napisati sastavak Ja i moja obitelj u kojemu će navesti samo one informacije za koje ne treba
dopuštenje roditelja ili druge odrasle osobe.

Obiteljske aktivnosti
Čitati sastavke u obitelji te provjeriti realizaciju uz pomoć naputaka koje su učenici dobili na
satu. Razgovarati s članovima obitelji o tome kako oni štite svoje osobne informacije.

Prilozi
Radni listići.
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