SPLETNI IN MOBILNI BONTON OZ. ETIKA
Tudi na spletu in pri uporabi mobilnega telefona in spleta veljajo pravila lepega
vedenja, ki jim rečemo spletna/mobilna etika oz. bonton. To so pravila obnašanja na
spletu. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos
do drugih ljudi, kot ga želiš zase.

• Pri komuniciranju prek mobilnega telefona in spleta upoštevaj bonton, bodi
strpen in prijazen. Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi do tebe. Bodi
spoštljiv.

• Česar ne bi rekel v živo, ne natipkaj online! Ne skrivaj se za anonimnostjo,
za zaslonom.



Tudi če kdo pusti svoj telefon dostopen in nezaklenjen, to ne pomeni, da lahko po
njem brskaš in ga uporabljaš. V telefonu imamo tudi zasebne fotografije, sporočila in
podatke, vsak pa ima pravico do zasebnosti!



Ne razpošiljaj sporočil, slik, video posnetkov, ki nekomu škodijo.



Ne prepiraj se po spletu.



Ne širi nestrpnosti in sovražnega govora na spletu! Širjenje sovražnosti na spletu je
kaznivo dejanje. Ne počni tega, če pa naletiš na take vsebine, jih prijavi na spletno
oko.

•

Osebo, ki jo želiš fotografirati ali snemati s svojim mobilnim telefonom,
prej vprašaj za dovoljenje. Brez dovoljenja, je širjenje fotografij in posnetkov drugih
oseb po spletu kaznivo.

•

Snemanje pouka na daljavo in učiteljev ni dovoljeno, če za to ne pridobimo
izrecnega dovoljenja. Če želi nekdo snemati video prenos, kjer nastopa učitelj, mora
vnaprej pridobiti njegovo dovoljenje, če pa so vključeni tudi drugi učenci, je treba
pridobiti dovoljenje vseh otrok in njihovih staršev. Pri pridobivanju dovoljenja in
hrambi posnetkov je potrebno upoštevati slovensko zakonodajo in
priporočila Informacijskega pooblaščenca.

Tvoji spomini so tvoji, osebni, družinski in rodbinski in ne spadajo na vsak
internetni „zid“. Kar je zapisano, izgovorjeno, objavljeno na internetu ostane
trajno v arhivih. Res ni potrebno da zaradi objave na internetu ostaneš
ožigosan celo življenje. S spletnimi objavami gradimo digitalno identiteto, ki je
trajna.

POGLEJMO PA ŠE, KATERIM VEDENJEM NA SPLETU SE
VSAKEM PRIMERU RAJE IZOGIBAJ:
• ustrahovanje, nadlegovanje, žaljenje, širjenje govoric, razpošiljanje žaljivih fotografij prek spleta ali mobilne
naprave;

• spamanje, verižna pisma;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izmenjava nasilnih in pornografskih vsebin;
uporaba, brskanje po tujem telefonu brez dovoljenja lastnika;
kraja identitete (pisanje, objavljanje v tujem imenu);
obdelava fotografij na žaljiv način;
izsiljevanje prek spletne kamere;
snemanje pretepov, učiteljice, sošolcev;
objavljanje fotografij, posnetkov drugih brez njihovega dovoljenja;

zvonjenje telefona ali pogovarjanje v kinu, gledališču, med poukom, v bolnišnici, na avtobusu …;
tudi slikanje in snemanje med poukom, predstav v kinu, gledališču, na razstavah pogosto ni dovoljeno;
telefoniranje, ko vozimo kolo/avto, je zelo nevarno!

• www.safe.si
• Pripravili Mateja Komel in Lara Spinazzola, svetovalni delavki OŠ Miren

