
Spoštovani starši, 
 
 PCO - Poklicni center Obala je v preteklih dveh letih pripravljal učno  aplikacijo, ki bi bila dostopna in 
razumljiva staršem pri vsakodnevnem soočanju z medijskimi težavami naših otrok. Zavedamo se, da 
prepogosto starši nimajo ustreznih znanj s katerimi bi lahko kakovostno pomagali svojim otrokom in 
jih obvarovali. 
 

Projektni delovni naslov je: education@home- večjezična - digitalna posvetovalnica za starše pri 
vzgoji in izobraževanju medijskih vsebin v obliki spletne aplikacije YouMMe. 
 

»YouMMe - You Media and Me // Ti, mediji in jaz« na podlagi obsežne  raziskave, ki smo jo opravili 
med starši obravnava 12. aktualnih tem, katerim smo tokrat dali bistveni poudarek in te so: 
 1.       Spletno nadlegovanje t.i. cyberbullying ali cybermobbing 
 2.       Objava fotografij na spletu 
 3.       Internetna pornografija 
 4.       Prekomerno igranje igric t.i. gaming 
 5.       Socialni mediji 
 6.       Varstvo podatkov (GDPR) 
 7.       Spletni kriminal 
 8.       Lažne novice 
 9.       Varnost na spletu 
 10.   Varnostne nastavitve 
 11.   Kraja identitete 
 12.   Kaj se zgodi z mojimi podatki? 
 

 Kot že omenjeno so starši sami ugotovili, je njihovo zavedanje premajhno o tem, kakšna so tveganja 
in nevarnosti na spletu oz. jih niti ne prepoznajo, saj sami niso (nismo) toliko računalniško pismeni 
kot naši današnji otroci. Zavoljo tega v mesecu septembru pripravljamo vrsto koristnih in uporabnih 
aktivnosti za medijsko ozaveščanje staršev in pomoč strokovnih delavcem na šolah. 
 

 Pripravili smo 5. aktivnosti, ki bi jih radi predstavili vam, vašim kolegom in staršem: 
  
 1.       VABIMO VAŠE SVETOVALNE DELAVCE NA PREDSTAVITEV PROJEKTA IN DELAVNICO 
 Strokovni posvet, ki ga pripravljamo za svetovalne delavce na šolah bo  
 potekal 18. 9. 2020 od 9:00. Več o posvetu je v priloženem vabilu. 
 

 2.       PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PRENOS ZNANJ, KI JIH OPRAVIMO ZA VAŠE SODELAVCE 
DIREKTNO NA ŠOLI 
 

 Za šole, ki želijo prejeti izobraževanje na temo medijske pismenosti  in kako v prvem koraku 
pomagati staršem, da to tematiko bolje spoznajo  in se z njo soočijo. Kratka 30 min delavnica daje 
dobro izhodišče in  vrsto pomoči, da se lahko starši s temi temami soočijo. Velikokrat zadostuje že 
samo informacija, kam starše napotiti po pomoč in nasvete. 
  
 MOŽNOST: V kolikor želite, lahko za strokovne delavce pri nas ali pri vas pripravimo obsežnejše 
izobraževanje na temo medijska pismenost, ki  je zelo podobno programu, ki ga pripravljamo za 
svetovalne delavce. 
 

 3.       PREDSTAVITEV PROJEKTA NA ŠOLI ZA STARŠE 
  
 V okviru roditeljskih sestankov, ki bodo potekali na šoli, pripravimo stojnico, na kateri bomo nudili 
informacije direktno staršem v zvezi medijsko pismenostjo. Naši trije svetovalci pa bodo staršem 
direktno na lokaciji svetovali pri specifičnih vprašanjih in problemih. 
 



 4.       PREDSTAVITEV PROJEKTA KONKRETNO ZA RAZRED OZ IZBRANO SKUPINO STARŠEV 
 

 Te delavnice pa so specifične, kjer se vidi, da je potrebno pridobiti  
 veliko informacij o določeni temi. Mi za teh dvanajst sklopov  
 organiziramo pol urno predavanje v okviru razrednih ur / roditeljskih  
 sestankov in tako staršem nudimo konkretne informacijo na določeno  
 temo. 
  
 5.       PREDSTAVITVE PRI NAS NA CENTRU 
  
 To je sklop predavanj, ki jih bomo nudili staršem v mesecu septembru. 
 Vljudno vas prosimo, da priloženo vabilo pošljete staršem in na šoli  
obesite plakat, ki bo do vas prišel v začetku prihodnjega tedna. 
 

 Delavnice in teme, ki bodo potekale so: 
  
 14. 9. 2020 ob 19.00 - spletno nadlegovanje 
 15. 9. 2020  ob 19.00 - varovanje podatkov 
 16. 9. 2020 ob 19.00 - pretirano igranje video/računalniških igric 
 21. 9. 2020 ob 19.00 - lažne novice 
 22. 9. 2020 ob 19.00 - objava fotografij na spletu 
 23. 9. 2020 ob 19.00 - spletna pornografija 
 28. 9. 2020 ob 19.00 - socialna in družbena omrežja 
 29. 9. 2020 ob 19.00 - spletni kriminal in kraja identitete 
 30. 9. 2020 ob 19.00 - varnost in varnostne nastavitve 
 

 Za več informacij o delavnicah in aktivnostih lahko dobite pri naši kolegici ge. Bolčič, na telefonski 
številki 08 20 53 126. 
  
 Vsi se zavedamo, da nas v tekočem šolskem letu čakajo različni izzivi. Zelo verjetno je, da se spet 
lahko pripeti, da bodo otroci pouk spremljali le od doma, posledično veliko več presedeli doma, za  
 računalniki in tako tudi več svojega časa preživeli izpostavljeni na  internetu in socialnih omrežjih. 
 

 Vljudno vas vabimo, da se odzovete našemu vabilu in obenem prosimo za vašo pomoč pri doseganju 
staršev in njihovem ozaveščanju pri tako pomembni tematiki. 
 

VSE AKTIVNOSTI, KI JIH PREDSTAVLJAMO SO ZA ŠOLE, NJIHOVE DELAVCE IN STARŠE BREZPLAČNE, 
saj smo financiranje zanje že pridobili. 
  
 Obilo uspehov v novem šolskem letu in ostanite zdravi! 
 Vaše ekipa PCO-ja 
  
Mag. Sergeja Brglez 
 Poklicni center Obala 
 Ulica IX korpusa 24A 
 6310 Izola 
 
Tel: 041 405 811 
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