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www.wildwebwoods.org

Svet Evrope je oblikoval spletno igrico “Skozi divji spletni gozd” (Wild Web Woods) z name-
nom, da bi otrokom olajšali poznavanje osnovnih pravil varnosti na svetovnem spletu. Igrica 
s pomočjo znanih pravljic vodi otroke skozi labirint potencialnih nevarnosti do čudovitega 
e-mesta Kometa in jih pri tem uči varovati identiteto ter osebne podatke, varno sodelovati v 
klepetalnicah, prepoznavati strani in spletne igrice s škodljivimi vsebinami, razvijati kritičen 
pristop do podatkov, ki jih najdejo na svetovnem spletu in varovati svoje računalnike pred 
vsiljeno pošto in virusi. Igrica tudi poudarja ključne koncepte in vrednote Sveta Evrope, kot so 
na primer demokracija, spoštovanje drugih in spoštovanje otrokovih pravic.

Igrica je v glavnem namenjena otrokom med sedmim in desetim letom starosti in je že na vo-
ljo v 22-ih jezikih (albanščini, bolgarščini, nizozemščini, angleščini, finščini, francoščini, nem-
ščini, grščini, madžarščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, malteščini, poljščini, portugalščini, 
romščini, romunščini, ruščini, srbščini, slovenščini, španščini in turščini), v pripravi pa so tudi 
druge jezikovne različice. Izobraževalni material je zasnovan tako, da si ga učitelji in vzgojitelji 
lahko prenesejo iz spletne strani Sveta Evrope ter ga natisnejo. Gradivo podaja smernice za 
pogovor z učenci o varnosti na svetovnem spletu in otrokovih pravicah.

“Gradimo Evropo  
za otroke in z njimi ” 

Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/children
children@coe.int

Svet Evrope   
Svet Evrope je mednarodna organizaci-
ja, ki je bila ustanovljena leta 1949 in ima 
danes 47 držav članic. Njegova naloga je 
podpirati človekove pravice, demokracijo 
in pravičnosti. Vzpostavlja splošna demo-
kratična načela, ki temeljijo na Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah in drugih 
konvencijah ter priporočilih o zaščiti oseb, 
kar seveda zajema tudi 150 milijonov 
evropskih otrok. 

Glavni cilj programa “Gradimo Evropo za 
otroke in z njimi” predstavlja ozaveščanje 
o otrokovih pravicah in zaščita otrok pred 
nasiljem. Program vključuje predloge za 
ukrepanje v primerih, kot so nasilje doma 
in v šoli, izobraževanje o človekovih pra-
vicah, v odnosu med otroci in svetovnim 
spletom ter med otroci in pravnim siste-
mom. Več informacij o naših konvencijah, 
zasedanjih in publikacijah ter spletno igri-
co “Through the Wild Web Woods” najdete 
na naši spletni strani.

Skozi divji spletni gozd 
(Through the Wild Web Woods)   
spletna igrica o varni uporabi  
svetovnega spleta za otroke

Vodič za učitelje 

Gradimo Evropo za otroke in z njimi 
www.coe.int/children
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