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AKCIJA GRAD ČAKOVEC - PRIJATELJ DJECE  

PREDAVANJE ZA RODITELJE  

SIGURNOST DJECE NA INTERNETU 

Dejan Drabić, mag. inf., član Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec - 
prijatelj djece 

Predavanja namijenjena roditeljima o sigurnosti djece na internetu i važnosti 
STEM obrazovanja 

U osnovnim školama Grada Čakovca 

Prema dogovoru, radnim danom u 17 sati 

Osnovne informacije o predavanju: 

Većina djece svakodnevno provodi vrijeme na internetu. U skladu s tim, vjerojatno se povremeno 
zapitate koristi ii Vaše dijete internet na siguran način, odnosno kako i s kim komunicira putem interneta. 
Internet je mjesto gdje se djeca mogu zabaviti, komunicirati s vršnjacima i naposljetku, mjesto gdje mogu 
naučiti puno informacija o stvarima koje ih zanimaju, a nalazi se nadohvat ruke, najčešće na 
pametnom telefonu. Njegove prednosti su zaista brojne. Jednako tako, internet je i mjesto gdje djeca 
mogu biti izložena opasnosti. 
Odakle početi? Koja pravila postaviti? Kako nadzirati dijete? Kakve savjete dati djetetu? 
Još mnoga pitanja se nameću, kao i potreba da se roditelji informiraju o sigurnosti djece na 
internetu. Predavanje će dati roditeljima mnoge odgovore na pitanja, ali i otvoriti nove vidike u 

potrebi da se djeca zaštite...  

Jeste ikad razmišljali o tome koliko često STEM iskustva primjenjujemo u našim svakodnevnim 
životima. Znanost je naš stvarni svijet koji nas okružuje - sunce, mjesec i zvijezde zemlja i more ... 
vrijeme, prirodna raznolikost, životinje i još mnogo toga čudesnog. Lista je doista dugačka. A kako i ne 
bila kada ljudska znatiželja i rad svakodnevno donosi nova saznanja i omogućava narm bolje 
razumijevanje svijeta kojeg smo i sami dio. 
Odrastanjem u 21 stoljeću, tehnologija je neizostavni dio naše svakodnevice, od televizora, računala, 
pametnih telefona, teleskopa, mikroskopa, pa čak do prvog kotača. Tehnološke inovacije su gotovo 
svakodnevna pojava i mijenjaju naš svijet pred našim očima. 
Inženjeri su tu da dizajniraju raznovrsne stvari, od onih koje vidimo svaki dan, poput zgrada, cesta 
mostova, pa do revolucionarnih u pogledu boljeg transporta, globalnog zatopljenja i ekološki prihvatljivih 
proizvoda, uređaja i sustava. 

Zašto je STEM obrazovanje važno? Što donosi budućnost? Što i kako učiti za budućnost? Gdje i 
kako mogu usmjeriti svoje dijete? 
Učiti znanja i vještine za bolju budućnost naše djece primami je interes svakog roditelja. Predavanjem se 
nastoji osvijestiti roditelje o važnosti STEM obrazovanja te informiranje roditelja o mogućnostima koje 
ono pruža već danas. 
Znanost i tehnologija mijenja naše živote na bolje. Stoga, omogućimo našoj djeci obrazovanje koje će ih 
učiniti konkurentnima u zanimanjima 21. stoljeća! 


