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Osebna komunikacija v digitalni dobi 
 
 

Razmisli: 
 

komunikacija iz oči v oči : komunikacija preko mail-a,… 

boljše : slabše? 
 
 

Načini za izražanje čustev v elektronski pošti (mail) in 
tekstovnih sporočilih (sms): 
 

  velike tiskane črke (JJJJEEEEJJJJ!!!) 
  ‘emotikoni’: , :/,  ipd.  
  okrajšave (LOL, ROFL, U2, U7,Na5, …) 
  ločila (!, *) 
  izpuščanje črk, sleng, medmeti 

 
 

Katerega od navedenih načinov uporabljaš pri 
komunikaciji s prijatelji?  
Se tvoja komunikacija z učitelji razlikuje? Zakaj? 
 

Besedilni komunikaciji je v digitalnem okolju mogoče dodati 
tudi video, slike in zvok. 

 
Ali se strinjaš: “Slika pove več kot tisoč besed”?  
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Razmisli o naslednjih trditvah in navedi pozitivne 
in negativne lastnosti pisnega in ustnega 
razumevanja: 
 

 Sporočila lahko večkrat preberemo in popravimo, preden jih 
odpošljemo. 

  Sporočila lahko shranimo  
  Avtor in bralec sta fizično ločena in se ne moreta prekinjati.  
  Pri sporočilih gre za dialog.  
 Sporočila lahko zajemajo več tematik.  
 
 
 

On-line identiteta 
 

 loči telo od jaza ->  dovoljuje, da se oseba predstavi kot 
si sama želi 

  nastopi vprašanje iskrenosti  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali se strinjaš? Obrazloži! 
 

 Spletna komunikacija olajšuje zavajanje (glede spola, starosti itd.), a so 
ljudje enako iskreni kot v resnici. 

 Anonimnost  olajšuje in spodbuja odkrito komunikacijo. 
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Ustvarjanje novih vezi preko interneta 
 

Ljudje sicer večinoma uporabljajo internetno komunikacijo za vzdrževanje 

obstoječih prijateljstev, vendar je splet lahko tudi prostor vzpostavljanja 

novih poznanstev. Nove (potencialne) stike recimo predstavljajo prijatelji 

prijateljev.  

 

 Razmisli, koliko novih prijateljev si spoznal preko svojih 

prijateljev. 

 Razmisli, na kakšen način so prijateljstva ohranjali tvoje babice in 

dedki. 

 

Se zavedaš nevarnosti interneta? 
 
 

Najbolj pogoste nevarnosti in pasti interneta. 
 

 Vdor v računalnik 

 Kraja podatkov -  oseba ukrade osebne podatke (gesla, naslov, št. 

bančnih kartic…)  

 Kraja identitete – oseba si “prisvoji” si identiteto žrtve (ime, priimek, 

datum rojstva, naslov) 

 Neželena e-pošta -  oseba vsiljuje določeno vsebino 

 Neprimerna vsebina – oseba pošilja nasilne vsebine, sovraštvo in 

vsebine, ki nagovarjajo h kaznivem dejanju 

 Spletno ustrahovanje - zajema sovražna sporočila, širjenje laži in 

zaničljive komentarje na socialnih omrežjih 

 
 

S katerimi nevarnostmi si se že soočil? Kje si poiskal 
pomoč? 
 

Več o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, 
najstnike, starše:  https://safe.si/gradiva 

https://safe.si/gradiva

