ZA STARŠE:
PRIPOROČILA ZA SKRB ZA SPLETNO VARNOST
PRI DELU NA DALJAVO
Otroci, mlajši od 16 let, se v skladu s slovensko zakonodajo brez
soglasja staršev ne smejo registrirati ali si ustvariti računa za
uporabo e-poštnih storitev in aplikacij.
Pred namestitvijo orodij, aplikacij in družbenih omrežij se seznanite s pogoji
in pravili uporabe.
Če ugotovite, da vaš otrok ne dosega starostne meje za njihovo uporabo
(to je pogosto 13 let), na to opozorite šolo.

Preverite, ali vaš otrok zna uporabljati video konferenčna
orodja, aplikacije in spletne storitve, ki jih potrebuje za nemoteno delo.
Pri tem sledite navodilom za nastavitve in nastavitve varnosti ter zasebnosti,
ki jih je posredovala šola.
Podatki vašega otroka naj ne bodo javno dostopni.

Otroci in mladi naj svojih gesel in uporabniških imen ne pošiljajo ter
ne povedo nikomur.
Tudi povezav do video konferenc in gesel za vstop naj brez dovoljenja
zaposlenih v šoli ne posredujejo nikomur.
Če otroci in mladi v šoli dobijo nalogo, naj se pri določeni aktivnosti
fotografirajo ali posnamejo, bodite pozorni na varovanje zasebnosti.
Fotografiranje ali snemanje v stanovanju lahko poseže v zasebnost družine, zato
bodite pozorni, kaj vse je vidno v ozadju. Posnetki naj ne prikazujejo ničesar, kar ne
želite, da bi videli VSI.
Zaposleni v šoli naj sporočijo, čemu je fotografiranje ali snemanje namenjeno,
kako je potrebno fotografijo ali posnetek poslati in kam bo to posredovano
oziroma kje ter za koliko časa bo shranjeno.

Otroci in mladi naj vedno pridobijo dovoljenje preden nekoga
fotografirajo ali posnamejo.
Pred objavo fotografij in posnetkov naj pridobijo dovoljenje oseb, ki so
na njih.

PRIPOROČILA ZA VIDEO KONFERENCE
Če otroci in mladi uporabljajo kamero, naj imajo ozadje zamegljeno oz.
nevtralno (npr. prazno steno), da ne razkrivajo stvari, za katere ne
želijo, da bi jih videli drugi.

Najbolje je, da otroci in mladi med video konferenco sedijo
za mizo in NE hodijo po stanovanju s kamero.
Posebej pomembno je, da naprav med video konferenco ne nosijo v kopalnico in na
stranišče.

Brez dovoljenja udeleženih na video konferenci (učitelja in ostalih
otrok/mladih, ki se jih vidi oz. sliši ter njihovih staršev) je prepovedano
avdio, video snemanje in ustvarjanje posnetkov zaslona video
konferenc.
Za pridobivanje in hranjenje posnetkov je potrebno upoštevati
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Otroci in mladi naj se zavedajo, da jih, če imajo vklopljen mikrofon in
kamero, lahko vidijo in slišijo vsi udeleženi.
Uredijo in oblečejo naj se podobno kot če bi šli v šolo in upoštevajo pravila vedenja,
ki jih določi učitelj.

Otroci naj video konference opravljajo na mestu, kjer jih lahko
spremljate, kaj počnejo. Če bo šlo kaj narobe, jim lahko pomagate.
Mladim dopustite več zasebnosti, občasno pa preverite, če imajo kakšne
težave. Pri reševanju težav se lahko obrnete tudi na zaposlene v šoli.

Ker otroci in mladi sedaj pogosteje uporabljajo e-naprave,
je tudi večja verjetnost, da doživijo ali opazijo spletno nasilje.
Bodite pozorni na spremembe v njihovem vedenju in jim povejte,
da naj se v takšnih primerih čim prej obrnejo na vas ter da jim boste skušali pomagati.
Pomagajo vam lahko tudi zaposleni v šoli.
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