
Mnenja dijakov o predavanju: 

 Bilo mi je zelo všeč, ker je to danes aktualna tema in se nas veliko ne zaveda posledic 

objavljanja takšnih ali drugačnih slik in besedil. 

 Bilo je v redu, malo sem se zamislil nad uporabo socialnih omrežij in delitvijo podatkov z 

internetom. Predavatelj je bil odličen, predavanje je naredil zanimivo tako, da se nam je 

približal s Snapchatom, Facebookom itd. 

 Bilo je zanimivo, gospod nam je povedal ogromno koristnih dejstev, ki se jih nismo zavedali 

ali nismo hoteli zavedati. Bil sem navdušen, saj nam je pokazal nekaj novih stvari, ki se 

dogajajo na internetu. Med drugim sem bil najbolj navdušen nad spletno stranjo (Internet 

live stats). 

 Predavanje mi je bilo zelo všeč, saj je bilo zanimivo in ne takšno, kot sem pričakovala. 

Predavatelj je naredil stvar zelo smešno in hkrati poučno, kar pa je težko glede na današnje 

vedenje najstnikov. 

 Ko sem odšla domov, sem bila prestrašena zaradi spoznanja, koliko lahko neznanec izve o 

tebi preko interneta. Profil na Facebooku sem si nemudoma zaščitila. Zdi se mi super, da so 

nam omogočili pogled v posledice in pomagali pri varnosti.  

 Bilo mi je zanimivo in naučila sem se marsičesa. Sedaj vem, česa ne smem vpisati v kakšnem 

spletnem omrežju (Facebook ...). Nekatere stvari so me šokirale, recimo posnetek dekleta, ki 

je bilo spolno zlorabljeno. Vesela sem, da smo imeli to predavanje. 

 Bilo je zelo informativno. Spoznal si lahko veliko dejstev o varni uporabi interneta in videl, 

česa ni pametno objaviti na spletu, saj vse to ostane in ti lahko v prihodnosti škoduje. 

 Bilo je zanimivo. Velikokrat se ne zavedamo, kako lahko nekatere stvari, ki jih objavimo na 

spletu, vplivajo na našo prihodnost in da moramo biti manj naivni, ko govorimo s tujci. 

 Bilo je zelo zanimivo, predavatelj je bil sproščen in je zato lahko zelo dobro komuniciral z 

nami. Bila sem kar šokirana, ko sem izvedela, kaj vse se dogaja na internetu in kakšne so 

posledice v resničnem življenju. Všeč mi je, da je naša šola organizirala predavanje, saj se 

sedaj zavedamo tudi slabe strani interneta. 

 Predavanje je bilo zelo v redu, saj smo se na njem naučili veliko novega in se začeli zavedati, 

da je internet lahko tudi zelo nevaren. Varna uporaba interneta je po mojem mnenju 

pomembna, prav je, da ga vsi varno uporabljamo.  

 Predavanje je bilo zelo poučno. Mislim, da se nismo dovolj zavedali nevarnosti, ki jih prinaša 

internet, oz. tega, kakšne posledice ima lahko njegova nepremišljena uporaba. Zanimivo je 

bilo videti tudi primere, ki nam jih je predstavil predavatelj. 

 Bilo mi je zanimivo, saj je predavatelj o resnih temah govoril na zabaven način. Menim, da 

večina dijakov takšnih posnetkov, kot nam jih je predstavil, ne bi objavila na spletu, saj o tem 

že veliko vemo, zato bi lahko govoril o kakšni drugi temi, povezani z internetom. Takšnih 

predavanj smo imeli že veliko, nisem izvedela veliko novega.  

 Predavanje mi je bilo zelo všeč, saj je bila tema predstavljena na zabaven način. Poleg tega, 

da so bili prikazani filmi z zgodbami, smo lahko videli tudi primere iz Slovenije, kar nas je še 

bolj pritegnilo k razmisleku o tem, ali smo na internetu res varni. 

 Izobraževalno in poučno, veliko sem se naučil. 

 Predavanje mi je bilo zelo všeč in bilo je zelo poučno.  



 Predavanje mi je bilo všeč, ker nam je predavatelj  predstavil pasti in varno uporabo 

interneta na zanimiv način. 

 Predavanje mi je bilo zelo všeč, zdelo se mi je poučno in zanimivo. Naučila sem se veliko 

stvari, ki mi bodo zagotovo pomagale v vsakdanjem življenju. 

 Predavanje je bilo poučno, naučila sem se, da moramo pomisliti, preden objavimo posnetke 

na internetu. 

 Predavanje je bilo zelo poučno in zanimivo. Prikazanih je bilo veliko uporabnih stvari, slišali 

smo koristne nasvete, opozorjeni smo bili na pasti interneta, za katere mogoče še nismo 

vedeli. 

 Zdelo se mi je zelo izobraževalno in mislim, da bi se lahko veliko dijakinj naučilo marsičesa o 

varni uporabi interneta.  

 Bilo je dokaj zanimivo, vendar se mi zdi, da večina najstnikov pozna posledice napačne 

uporabe interneta. Nekatere stvari pa so bile kar poučne in smo jih izvedeli na novo. 

 Bilo je zelo zanimivo in poučno. Naučila sem se, da na internetu lahko objavljam samo stvari, 

ki so primerne za javnost in ne bodo vplivale na mojo prihodnost. 

 Predavanje mi je bilo kar všeč, mislim, da smo izvedeli veliko novega in poučnega ter da bo 

sedaj na internetu kakšna stvar drugačna. 

 


