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Povratak u školu i digitalni svijet
Nakon uobičajene ljetne stanke svi se polako pripremamo za izazove nove školske
godine. Planovi, pripreme, ideje za nove aktivnosti, međunarodni projekti, školski
kurikulumi - sve su to dijelovi učiteljske svakodnevice. Zato bismo vas u jeku
planiranja željeli podsjetiti i na važnost teme sigurnosti na internetu kako biste se vi i
vaši učenici što bolje snalazili u virtualnom svijetu.
Udruga „Suradnici u učenju“ pripremila je raznovrsne i besplatne sadržaje za
učenje i poučavanje o primjerenom, odgovornom i sigurnom korištenju
interneta koji su namijenjeni učiteljima, nastavnicima, roditeljima, djeci i mladima od
4 do 18 godina pa vas pozivamo da ih pogledate i isprobate s vašim učenicima na
adresi http://bit.ly/povratak2012
Radna bilježnica "Igraj se i uči: online" može poslužiti kao pomoć pri uvođenju
modernih alata i online svijeta u život djece u dobi od 4 do 8 godina. Aktivnosti su
osmišljene tako da istodobno potiču roditelje i učitelje da s djecom porazgovaraju o
mogućim problemima. Uz radnu bilježnicu pripremljen je priručnik za roditelje i
učitelje u kojemu će pronaći mnoštvo uputa kako razgovarati s djecom o temama
poput zaštite privatnosti ili vršnjačkog nasilja uz istovremeno ispunjavanje
zadataka iz bilježnice.
Dostupne su i tri interaktivne obrazovne igre koje obrađuju teme iz područja
sigurnosti djece: Zaštita osobnih podataka, Sigurnost na društvenim mrežama i
Zamke elektroničke pošte. Teme su obrađene u obliku kratkih priča koje djecu
stavljaju u problemske situacije kakve susreću na internetu. Igre mogu biti
upotrijebljene kao motivacijski dio nastavnog sata ili ih djeca mogu rješavati
samostalno jer je uz svako pitanje pripremljen i savjet koji im objašnjava moguće
probleme i posljedice raznih postupaka i oblika ponašanja na internetu.
Biti učitelj i nastavnik nikad nije lako, a kad morate biti učitelj i u učionici i u digitalnom
svijetu, problemi postaju još veći. Da biste se lakše snašli u virtualnom okruženju i
odgovorno ga koristili s učenicima, pročitajte savjete u priručniku „Društveno
umrežavanje – upute za profesionalce“.
Priručnici sa savjetima pripremljeni su i za djecu i roditelje.

Svi sadržaji dostupni su besplatno na portalu ucitelji.hr
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