Praznovanje svetovnega
dneva otroka
Pomagati otrokom razumeti
njihove pravice in odgovornosti
v resničnem in virtualnem svetu

Za starše

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Biti na spletu
Dostop in vključevanje
Vsak otrok ima pravico do dostopa do interneta,
ne glede na spol, raso, narodnost, vero, poreklo ali
invalidnost. Vsaka odrasla oseba mora pomagati
otrokom uveljavljati to pravico.

Naučite svoje otroke, naj ravnajo z drugimi tako,
kot želijo, da se ravna z njimi, prijazno in spoštljivo.

Učenje in ustvarjalnost
Otroci imajo pravico, da se naučijo pametno uporabljati
digitalna orodja za dostop do vsebin, iskanje informacij,
srečanje z drugimi in izmenjavo idej z uporabo različnih
medijskih formatov (besedilo, grafika, ustno ...).
Pokažite svojim otrokom, kako naj iščejo
informacije z uporabo platform, prilagojene njihovi
starosti in sposobnostim.
Naučite jih o piškotkih, da jim omogočite boljši
nadzor nad vsebino, ki jim je predstavljena.

Medijska in informacijska pismenost
Vsi otroci bi morali imeti enake možnosti
za učenje in ustvarjanje.

Pokažite svojim otrokom, kako kreativno
uporabljajo internet, objavljajte besedila in slike
na internetnih platformah, primernih za njihovo
starost ter odgovorno komunicirajte z drugimi na
način, ki je prijazen do zasebnosti.

Dobro počutje na spletu
Etika in empatija
Otroci z duševnimi in telesnimi težavami imajo
enake pravice kot drugi otroci do dostojanstva,
samozadostnosti in aktivnega sodelovanja
v skupnostih na spletu in zunaj njega.


Naučite svoje otroke, naj bodo odprti za raznolikost.



Z njimi poiščite v spletu primere podpornih
tehnologij in aplikacij, ki pomagajo otrokom
premagati invalidnost in izboljšati njihovo kakovost
življenja.

e-prisotnost in komunikacije
Otroci imajo pravico do zaščite pred vsemi oblikami
fizičnega in duševnega nasilja in trpinčenja ter kakršno
koli obliko izkoriščanja, ki bi lahko ogrozila njihovo
zdravje ali blaginjo.


Razvijanje zaupanja vrednega odnosa z otroki jih
bo spodbudilo, da vam zaupajo, ko gre kaj narobe.
Z vami kot varnostno mrežo, bodo zgradili
odpornost in se lahko poberejo po boleči izkušnji
(kot je ustrahovanje).

e-prisotnost in komunikacije
Otroci imajo pravico do zaščite pred napadi
na njihovo dobro počutje in ugled.




Pogovorite se s svojimi otroki o etični in odgovorni
uporabi interneta ter o uporabi enakih pravil lepega
vedenja na spletu in zunaj njega.
Opomnite jih, da vse, kar počnejo na spletu,
pušča digitalni odtis, ki bo pomagal oblikovati
njihov ugled in morda prihodnost.

Pravice na spletu
Aktivno sodelovanje
Otroci imajo pravico svobodno izražati svoja stališča
in dejavno sodelovati v različnih skupnostih.



Če se z otroki pogovarjate o njihovih najljubših
temah, se bodo naučili izražati svoja stališča,
poslušati mnenja drugih, se pogajati o rešitvah.
Vključite jih v dejavnosti, ki širijo njihova
zanimanja.

Pravice in odgovornosti
Otroci potrebujejo pomoč pri razumevanju svojih pravic
in odgovornosti, ki te pravice spremljajo, tako
v fizičnem kot v spletnem svetu.

Naučite svoje otroke, kako se odzvati, ko menijo, da
se njihove pravice ne spoštujejo ter kako blokirati in
prijaviti neželene stike, moteče incidente in vsebino,
ki je škodljiva ali neresnična.

Zasebnost in varnost
Otroci imajo pravico do zasebnosti tako
na spletu kot zunaj njega.


Namestite filtre, požarne zidove in protivirusno
programsko opremo na otroške naprave. Pokažite
jim, kateri deli podatkov so zasebni.
Spodbujajte jih, da govorijo o svojih spletnih
dejavnostih od trenutka, ko naredijo prve korake na
internetu.

Pravice na spletu
Ozaveščanje potrošnikov
Otroci imajo pravico, da se naučijo, kako odkriti neetično
trženje in prakse, ki posegajo v zasebnost, in razumeti, da je
nanje mogoče vplivati in jih zavajati, če oglase, ki jih vidijo,
vzamejo za nominalno vrednost.


Bodite vzor svojim otrokom tako, da prevzamete
nadzor nad piškotki.



Naučite jih, kako navzkrižno preverjati spletna mesta
in se odločati za nakup na podlagi etike in trajnosti.

Pomagati otrokom razumeti njihove pravice in
odgovornosti v resničnem in virtualnem svetu.
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Svet Evrope je vodilna organizacija za varovanje
človekovih pravic v Evropi. Sestavlja ga 47 držav
članic, vključno z vsemi članicami Evropske unije.
Vse države članice Sveta Evrope so podpisnice
Evropske konvencije o človekovih pravicah –
pogodbe, ki je namenjena varovanju človekovih
pravic, demokracije in pravne države. Evropsko
sodišče za človekove pravice nadzoruje izvajanje
Konvencije v državah članicah.

