
 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

 

Filmska osnovna šola in Filmski vlak vabita na 

STROKOVNO SREČANJE OB FILMU GAJIN SVET 

 

Strokovni delavci na šolah imajo veliko vlogo pri zagotavljanju varne in odgovorne rabe interneta, 

vendar pa se velikokrat ta tema odpre šele takrat, ko na šoli nastopi nek varnostni incident, ki je 

povezan z uporabo interneta, mobilnih telefonov ali računalnikov. V ta namen smo pripravili 

strokovno srečanje ob slovenskem mladinskem filmu Gajin svet (Peter Bratuša, Slovenija, 2018, 89 

min, 8+), ki mu bo sledil pogovor s strokovnjakinjo Zalo Bricelj (Safe.si) o varni rabi interneta in vlogi 

strokovnih delavcev v šoli pri tem. 

 

Datum: 27. marec, 15:00–18:00 

Kraj: Kulturni center Kočevje (Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje)  

 

povezava do dogodka in prijavnice 

 

 
 

Vzgoja za internet - kako skupaj varno in odgovorno soustvarjati internet 
Po ogledu filma bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali vsebine, spletna mesta, družabna omrežja ter 

spletne in mobilne igre, ki jih otroci in najstniki največ uporabljajo, kakšne izzive in trende opažamo pri njihovi 

uporabi in kako delovati, kaj narediti in kam se obrniti po pomoč, ko se pojavijo izzivi ali incidenti na spletu. 

Obravnavali bomo ključne poudarke zaščite zasebnosti in varovanja osebnih podatkov na spletu in kako 

učinkovito upravljati z vsebinami na spletu in družabnih omrežjih, da ustavimo in/ali preprečimo izzive, zlorabe 

in različne oblike spletnega ustrahovanja. Hkrati pa bo poudarek tudi na internetu kot mestu učenja – kako 

varno uporabljati internet in sodobno tehnologijo, kako prepoznavati resnične ali ne-resnične, lažne 

informacije, kako prepoznati verodostojne in zanesljive vire informacij na spletu in kako skrbeti za spletni ugled. 

 

--- 

Usposabljanje je del Strokovnega usposabljanja II: 24 sličic – priložnosti in izzivi animiranega filma v šoli. 

Udeležba na dogodku je brezplačna za strokovne delavce osnovnih šol, delavce v kulturi in študente. Filmska 

osnovna šola ob koncu šolskega leta izdaja potrdila o udeležbi.  

 

Za informacije  in vprašanja  nam pišite na filmska-os@artkinomreza.si. 

 

Dogodek pripravljamo skupaj s projektom Filmski vlak in Kulturnim centrom Kočevje. 

https://gajinsvet.si/
http://www.solafilma.si/sl/objava/zala-bricelj
https://safe.si/
http://www.solafilma.si/sl/objava/strokovno-srecanje-ob-filmu-gajin-svet
http://www.solafilma.si/upload/filemanager/vsebina-objav/Zgibanka_FOS_2018_2019.pdf
mailto:filmska-os@artkinomreza.si
http://www.filmskivlak.si/
https://kck.si/

