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Vajeni smo pouka, ki poteka v učilnici ...

(CC) Flicr/Lead Beyond



... kaj pa se dogaja, ko se pouk preseli na svetovni splet? 



Pri klasičnem pouku otroke vodi učitelj, ...

(CC)Flickr/PAL LTER



... tu pa so lahko v pomoč le starši (če to zmorejo) ...

(CC)Flickr/PAL LTER

(CC) Flickr/Jol Ito



Skrito snemanje, deljenje posnetkov...



... vmešavanje staršev v pouk ...

(CC)Flickr/PAL LTER

(CC) Flickr/Jol Ito



... internet je javni prostor, pogosto na to kar malo pozabimo ...

(CC) Flick/Elias Rovielo



... erozija zasebnosti...

(CC) Flickr /jenshurley

Presenter
Presentation Notes
ozadja v videokonferencah in video naloge,  uporaba velikega števila „brezplačniških“ orodij, Razširila se je uporaba spletnih učilnic. Za dostop v učilnice so mlajši učenci uporabili kar elektronske naslove staršev, ki pa niso bili opozorjeni, da bodo njihovi naslovi morda vidni vsem, ki dostopajo do učilnice.



... vdori v spletne učilnice in spletne strani šol, objavljanje uspešnih „šal“...

(CC) Flickr/Wade Morgen

Presenter
Presentation Notes
Med videokonferencami je neredko prihajalo do vdorov, med katerimi so nadlegovali udeležence; dogajale so se tudi razne »šale«Spletne strani šol so bile to pomlad zelo pogost način obveščanja. Tiste, ki niso bile postavljene v dobro varovanem okolju, so bile izpostavljene okužbam, vdorom ali pa razobličenju.



... „nevidno“ nasilje in nadlegovanje ...

(CC) Flickr/Pimkie



... naraščanje prekomerne rabe ...

(CC) Flickr/Whelsko



... internetni mehurček ...



... večja izpostavljenost prevaram, dezinformacijam, teorijam zarot, ekstremizmom ...

(CC) Flickr/Ivan Radić

By Blanko - http://wiki.tfes.org/File:Flat_Earth_Society_Logo.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44242127

Vir: https://www.rtvslo.si/slovenija/ekstremizem-kako-ga-prepoznati-in-kako-kaznovati/305853

(CC) Flickr/Nathaniel_U

(CC) Flickr/Beckie

Presenter
Presentation Notes
... zaradi nepoznavanja so seveda tudi bolj izpostavljeni raznim goljufijam in phishingom, teorijam zarot, zavajajočim novicam, ekstremizmom ...Otroci in starši (celo učitelji) so vsemu temu veliko bolj izpostavljeni pri delu in šolanju od doma, kot sicer, saj se veliko težje o tem pogovorijo z nekom, ki ima na tem področju več znanja in mu zaupajo.



Učitelji so doma

https://pixabay.com/users/alexandra_koch-621802

Presenter
Presentation Notes
Po mnenju IP samo vodenje evidence in s tem povezana obdelava osebnih podatkov pedagoškega delavca, kot so zbiranje, objava in hramba video posnetkov njegovih učnih ur lahko dopustna na podlagi določbe 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) pod pogojem, da gre za obdelavo, ki je potrebna za izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Delodajalec je v takšnem primeru dolžan izkazati, da gre za takšne delavčeve osebne podatke, ki jih potrebuje v okviru delovnega razmerja. Vsekakor zaposleni ni dolžan za delo uporabljati osebnega telefona, razen če se o tem z delodajalcem dogovorita (v tem primeru ZDR-1 predvideva tudi ustrezno nadomestilo za uporabo svojih sredstev za delo na domu).Način izobraževanja s snemanjem učiteljev ne bi smel temeljiti na njihovi morebitni privolitvi, saj to ne bi zagotavljalo primerne kontinuitete in kvalitete dela, poleg tega bi lahko učitelji zavrnili uporabo tehnoloških rešitev, ki dejansko omogočajo izobraževanje na daljavo

https://pixabay.com/users/alexandra_koch-621802


Učenci so doma

https://pixabay.com/users/alexandra_koch-621802

Presenter
Presentation Notes
klasična privolitev posameznika (oziroma zakonitega zastopnika otroka) ni ustrezna oziroma primerna pravna podlaga, po kateri naj bi takšna obdelava osebnih podatkov potekalaPoleg tega bi morale biti šole oziroma učitelji opozorjeni na načelo najmanjšega obsega podatkov, po katerem se ne sme obdelovati več osebnih podatkov, kot je nujno potrebno za izvedbo izobraževalnega procesa (načelo minimizacije osebnih podatkov).Šola oziroma posamezen učitelj mora namreč izpolnjevanje nalog preverjati na način, ki najmanj poseže v pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti otroka. Stvar zavarovanja podatkov in načina obdelave v nastalih razmerah pa je, kako šola poskrbi za to, da so vsi osebni podatki (še posebej občutljivi) ustrezno zavarovani in da se z njimi ne seznanijo nepooblaščene osebe. 

https://pixabay.com/users/alexandra_koch-621802


Na čem si?

Presenter
Presentation Notes
upravljavec osebnih podatkov le-te ustrezno varovati v vseh fazah obdelave



Hvala!
Komentarji / vprašanja ...
Benjamin Lesjak in Maja Vreča
Mreža izobraževanja, 22. 9. 2020
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