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Да ги заштитиме децата на интернет: Предлози за родители и старатели 

Потребни материјали: 

- Флип чарт и листови, фломастери; 

- Проектор; 

- Интернет конекција заради презентирање на филмот од интерент; 

 

Работилницата започнува со пополнување на прашалникот за родителите. 

(10 мин) 

Потоа се гледа видеото со наслов  Онлајн граблицви: Опасна средба од 

блогот на страницата Работилници.  

При тоа видеото се стопира на одредени места. Видеото логички е поделено 

на неколку делови и секој дел прикажува многу вешто како работат онлајн 

грабливците.  

- Се придружува во играње на игра; 

- Во вториот дел насилникот се интересира дали компјутерот на Милан е 

во неговата соба – проверува дали има родителски надзор; 

- Во третиот дел му се доверува на Милан со наводната сообраќајка на 

татко му и така всушност ја стекнува и довербата на Милан 

- Во четвртиот дел тој божем случајно му закажува средба на Милан која 

за среќа не се случува; 

Може да се забележи дека ова трае одредено време – неколку месеци значи 

грабливците се многу стрпливи и може истовремено да работат и со повеќе 

деца.  

(10 мин) 

 

Каде се поврзуваат децата? 

Главно децата: 

 Се поврзуваат на интернет од компјутерите дома, на училиште или од 

компјутерот на пријателот; 

 Се поврзуваат од секаде користејќи лаптоп. Мобилни телефони, 

таблети и сл; 
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 Се натпреаруват и комуницираат со играчи од целиот свет преку 

интернет системи за играње игри; 

 Разменуваат пораки, фотогратии и видеа преку интернет во секое 

време; 

Не можете да ги следите своето дете постојано, но можете да развиете 

стратегија за да им помогнете да ги искористат придобивките од интернетот, 

а да ги избегнат потенцијалните ризици 

На родителите им се наведуваат неколку начини на кои децата се поврзуваат 

на интернет.  

- Сурфање по интернет; 

- Социјално вмрежување; 

- Користење на електронска пошта; 

- Разменување пораки; 

- Мобилни телефони/ безжични уреди; 

- Постирање на видеа и фотографии онлајн; 

 

Учесниците се делат во 6 групи. Секоја група добива флип чарт лист на кој е 

напишан еден од претходно набројаните начини на поврзување на интернет. 

Од групите се бара да ги напишат придобивките од овој начин на поврзување 

и можните ризици. 

(20 мин) 

 

Секоја група поединечно презентира. Се допишуваат ризиците на листот (од 

дадените овдер во работилницата кои родителите не ги детектирале). Се 

поведува дискусија за тоа како може да се намалат ризиците. 

 

На крајот се презентираат резултатите од пополнетата анкета. 

Во табелата во прилогот со работилницата се внесуваат одговорите и потоа 

се презентира графиконот. 

 

Сурфање по интернет 
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Придобивки 

Сурфањето по интернет е како на своите дланки да ја имаш најголемата 

библиотека или најголемиот систем за забава. Децата можат да читаат 

приказни, да разгледуваат музеи, да посетат други земји, играат игри, 

разгледуваат фотографии. 

Можни ризици 

 Децата може да налетаат на сајтови со слики и содржини со сексуални, 

расистички, насилни и неточни информации; 

 Децата може да имаат потешкотии  во одредувањето на 

кредибилитетот и релевантноста на инфромациите пронајдени на 

интернет. Некои наивно сметаат дека ако нешто е поставено на 

интернет значи е точно. 

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици 

 Користете интернет пребарувач со сигурносни механизми. Им веб 

пребарувачи дизајнирани посебно за деца, или системио кои 

овозможуваат филтрирање на содржините на интернет соодветно на 

возраста; 

 Научете ги децата кога ќе видат содржина на интернет која ги 

вознемирува или плаши веднаш да кажат на некој возрасен на кој му 

веруваат. Тоа е возрасен на кој вашето дете му верува и со кој вие и 

вашите децат се чувствувате сигурно. 

 Помогнете му на вашето дете да пронајде информации на интертнет. 

Пребарувајќи заедно  вие ќе му помогнете на детето да пронајде 

релевантни информации на интернет и да ги разграничи фактите од 

фикцијата; 

 

 

 

 

Социјално вмрежување 
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Придобивки 

Социјалните сајтови им овозможуваат на децата да се поврзат со нивните 

врсници и други корисници. Тоа го прават преку разменување на пораки и 

електронска пошта, оставање на коментари, постови, фотографии, видеа, 

музика на нивните блогови или на нивните профили. Околу 73 проценти од 

тинејџерите користат социјални мрежи. 

 

Потенцијални ризици 

 Социјалните сајтови бараат од корисникот да креира профил со 

информации за неговата возраст, пол, хоби и др. И додека овие 

профили им овозможуваат на децата да се поврзат, индивидуи  кои 

сакаат да ги злоупотребуваат децата може исто така да го користат 

својот профил за да ги намамт своите жртви. 

 Децата често се натпреваруваат за тоа кој ќе има повеќе контакти па ќе 

додаваат луѓе во контактите иако не ги познаваат во реалниот живот. 

 

Децата не можат да го вратат она што го рекле на онлајн и сликите кои ги 

поставиле. Тие може да постават слики или да остават коментари кои се 

навредливи, провокативни или несоодветни. До овие сите јавноста има 

постојан пристап. Овие постови може да се снимат, да се препратат и да се 

разгледуваат неограничен број пати. Разговарајте со вашите деца за тоа. 

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици 

 Покажете им на децата како да ги искористат сигурносните протоколи 

на социјалните мрежи со кои се забранува пристап до профилот на 

луѓе кои не им се контакти; 

 Кажете им на децата да ги прифаќаат како контакти само оние кои ги 

познаваат и во реалниот живот; 

 Поттикнете ги децата да избираат соодветни прекари за своите 

профили. Разговарајте со вашите деца да креираат силни лозинки  -  на 

пример акроними. 
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 Посетете ги социјалните веб сајтови заедно со вашето дете и 

разговарајте со нив за потенцијалните ризици; 

 Прашувајте ги вашите деца за тоа со кого комуницираат онлајн; 

 Поставете правило дека не смеат да дадат лични податоци ниту да се 

сретнат со некого кој го запознале инлајн без ваша дозвола и знаење. 

Ако веќе и вие размислувате за средба најпрво разговарајте со 

родителите на тоа дете.  И придружувајте го вашето дете на средбата; 

 Поттикнувајте го вашето дете да размислува „Дали оваа порака е 

штетна, вознемирувачка, навредлива? “ пред да постираат било што. 

Научете ги вашите деца да не одговараат на првокативни, навредливи 

пораки кои ги плашат, ги вознемируваат и да ви ги покажат овие 

пораки на вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користење на електронска пошта 

 



 Недела на информатиката 2013 – Ден за побезбеден интернет 

6 
 

Придобивки 

Возрасните и децата го користат овој начин за евтина комуникација со луѓето 

од целиот свет. 

Можни ризици 

 Децата можат да си креираат акаунти на бесплатните веб сајтови и без 

дозвола од родителот: 

 Преку електронска пошта може да се добијат тн спам пораки. 

Индивидуалци или компании испраќаат вакви пораки со цел да ги 

наведат луѓето да ги посетуваат нивните веб сајтови. Но овие пораки 

може да содржат сексуални и други штетни информации. Исто така 

овие спам пораки може да содржат и вируси. 

 Испраќачите на пораките често се луѓе кои го кријат својот вистински 

идентите прикажувајќи се како некој друг: пријател, познајник, добро 

позната банка или компанија се со цел да добијат одредени лични и 

финансиски информации. Ова се нарекува фишинг. 

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици  

 Разговарајте со вашите деца за молжните ризици. Кажете им на никој 

да не ја кажуваат својата лозинка; 

 Учете ги децата да не одговараат на  спам и пораки од лица кои не ги 

познаваат и да не одговараат на пораки со сексуална конотација; 

 Пријавете кај вашиот сервис за електронска пошта доколку вашето 

дете добива вознемирувачи електронски пораки; 

 

 

 

 

 

 

 

Разменување пораки 
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Придобивки 

 

Овие сервиси им овозможуваат на луѓет разговарање во „реално време“. 

Овој начин им е посебно пристапен на децата кои користат кратенки во 

комуникацијата. 

 

Можни иризици 

 Инстантните пораки се еден начин на заплашување, вознемирување и 

малтретирање на децата. На овој начин може да се наведат децата на 

сексуално експлицитен или било каков штетен разговор без 

предупредување; 

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици  

 Советувајте ги децата да разговараат само со луѓе кои ги познаваат во 

реалниот живот; 

 Користете ги сигурносните протоколи со цел да се ограничи можноста 

за испраќање на пораки само од оние кои се во контактите на вашето 

дете. Кете му на детето да ги блокира оние кои не ги познава; 

 Осигурајте се дека на вашето дете му се познати овие сигурносни 

протоколи и дека знае како да блокира други луѓе; 

 Научете ги кратенките со кои се користат децата за во секое време да 

знаете со кого разговараат.  

 

 

 

 

 

 

 

Мобилни телефони/ безжични уреди 

 

Придобивки 
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Денес многу родители гледаат на мобилните телефони како уред кој им 

овозможува во секој момент да бидат во контакт со своето дете.  

 

Можни ризици 

 Мобилните телефони им овозможуваат на децата да комуницираат со 

другите без контрола од родителите; 

 Некои деца ги користат мобилните телефони и другите безжични 

уреди за да прават сексуални експлицитни фотографии од самите себе 

или од другите и да испраќаат фотографии на другите. Кога еднаш овие 

фотографии ќе се испратат не постои начин да се сопрат и тие ќе 

циркулираат низ и да се препраќаат. Сликите поставени онлајн може 

да циркулираат бесконечно повредувајќи ја репутацијата на детето и 

може да бидат искористени од други; 

 Децата исто така може да поставуваат срамни фотографии од други во 

форма на „булинг“ – малтретирање; 

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици 

 Создадете правила и поставете граници за користење на мобилните 

телефони во смисла за што може да ги користат овие уреди и со кого 

да комуницираат; 

 Проверувајте ги записите на мобилните телефони за разговори со 

непозџнати броеви и разговори доцна во ноќта; 

 Научете ги децата да не го постираат бројот на својот мобилен телефон 

онлајн; 

 Разговарајте со своите деца за можните импликации за испраќање на 

свои сексуално експлицитни и провокативни слики; 

 За помалите деца добро е да се оневозможат интернетот , четот на 

мобилните телфони; 

 

Постирање на видеа и фотографии онлајн 
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Придобивки 

 

Веб камерите, мобилните телефони и дигиталните камери овозможуваат 

контактирање со членовите од фамилијата кои се далеку во моментот и 

одржување на редовна комуникација, нешто претходно не беше можно. 

 

Потенцијални ризици 

 Снимањето на видеа е многу лесно и со поставувањето на овие видеа 

тие може да циркулираат долго.  

 

Совети за минимизирање на потенцијалните ризици 

 

 Потсетете ги вашите деца да ги користат веб камерите само со ваша 

дозвола 

 Побарајте од вашите деца да рамзислат како тие би се чувствувале 

доколу некој нивни пријател постави слика или видео од кое тие се 

чувствуваат засрамено или вознемирено.; 

 Кажете им да ја исклучуваат веб камерата кога не ја користат; 

 


