ZA OTROKE IN MLADE:
PRIPOROČILA ZA SKRB ZA SPLETNO VARNOST
PRI DELU NA DALJAVO
Gesel in uporabniških imen ne povejte ter ne posojajte nikomur,
razen staršem oz. odrasli osebi, ki ji zaupate.
To velja za vsa vaša uporabniška imena in gesla, tudi tista, ki jih uporabljate
pri delo za šolo.
Če ste prejeli geslo ali povezavo za dostop do video konference,
ju brez dovoljenja ne smete poslati ali povedati nikomur.

Če so vam v šoli priskrbeli e-poštni naslov, pri delu za šolo
uporabljajte tega.
Nikoli ne fotografirajte in ne snemajte drugih ljudi (npr. družinskih
članov, sošolcev/sošolk, učiteljev/učiteljic) brez njihovega dovoljenja.
Tudi objava fotografij in posnetkov brez dovoljenja je prepovedana.
Pospravite telefon in druge stvari, ki bi vas lahko motile med
učenjem. Med delom za šolo ne odpirajte spletnih strani,
ki s šolskim delom niso povezane.

KO IMATE VIDEO KONFERENCO ...
Bodite točni in pravočasno pripravite vse, kar potrebujete za
predmet.
Preverite, ali vam kamera in mikrofon delata.

Bodite oblečeni in urejeni podobno kot ste v šoli.
Če imate vklopljeno kamero, vas bodo videli tudi zaposleni v šoli in vaši sošolci
ter sošolke, zato pižama in skuštrani lasje niso priporočljivi.

Za video konferenco izberite prostor, kjer je dovolj svetlobe in
ni motečega hrupa (npr. prižgane televizije).
Pomagajo vam lahko slušalke.

Preverite, kaj se bo med video konferenco videlo za vami, v ozadju.
Odstranite stvari, za katere ne želite, da bi jih videli VSI.
Najbolje je, da med video konferenco sedite za mizo in se ne premikate po
stanovanju.
Zelo pomembno je, da naprav med video konferenco ne nosite s seboj v kopalnico
ali na stranišče!

Če imate vklopljen mikrofon, lahko vsi na video konferenci slišijo,
kaj govorite oziroma lahko slišijo tudi vse ostale zvoke v prostoru.

Če želite kaj povedati, počakajte, da pridete na vrsto.
Poslušajte osebo, ki trenutno govori.
Spoštujte mnenje drug drugega.
Nikomur se ne posmehujte in ga ne žalite.
Nikoli ne snemajte in ne delajte posnetkov zaslona video konference
brez dovoljenja.

UPOŠTEVAJTE NAVODILA SVOJIH UČITELJEV IN UČITELJIC.
Če se vam na spletu zgodi kaj neprijetnega, npr. vas kdo posname/fotografira brez
dovoljenja, vas žali, vam grozi ... ali pa opazite, da se je to zgodilo komu drugemu,
ČIM PREJ POVEJTE VSAJ 1 ODRASLI OSEBI, KI JI ZAUPATE.
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