
1 
 

 

ОДГОВОРНИ ДИГИТАЛНИ ГРАЃАНИ - презентација 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vTgShAWH0jTVPaxAsXA4oStZk3EycUSXAc4So933sTTK3kHmVCAiL8Os227_2g_CniM4IPY01Z

ZwWzG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000  

 

Кој е граѓанин во реалниот свет?  

● Граѓанин – член на заедница  
● Граѓанството носи и т.н. политички права (на пр. право на глас, право на учество 

во донесување на закони...)  
● Граѓанинот има и важна одговорност која ја немаат останатите жители – плаќање 

на даноци  
 

Кои се дигиталните граѓани? 

● Членови на дигиталната заедница 
● Оние кои редовно го користат интрнетот и информатичките технологии  
● Дигиталните граѓани технологијата ја користат сигурно, етички и одговорно, 

штитејќи ги своите права и информации, но и правата и информациите на 
останатите присутни во дигиталниот свет 

 
Што е дигитално граѓанство?  

● Концепт кој се залага за креативно и одговорно користење на интернетот, 
мобилните телефони, апликации и останатите услуги поврзани со комуникацијата 
на интернет, работењето, учењето и забавата во онлајн опкружувањето  

 
Дигиталното граѓанство:  

● ги дефинира начините на пристап до дигиталните технологии и податоци  
● ни обезбедува со потребните знаења за користење на можностите во 

дигиталниот свет, но и со знаење за избегнување на замките 
● не опремува со вредностите и ставовите за да овозможи да се слушне гласот на 

секој поединец 
 
 
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА СТЕ АКТИВНИ ДИГИТАЛНИ ГРАЃАНИ?  
На кој начин сте активни? 
Постојат ли уште некои начини на активно учество? 
 
Советот на Европа ги има поделено дигиталните активности во три широки делови кои 
покриваат десет подрачја   
 
 
ДА СЕ БИДЕ ОНЛАЈН  

● Пристап и вклученост (можност за користење на технологијата за унапредување 
на друштвото/заедницата)  
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● Учење и креативност (можност за доживотно учење) 
● Медиумска и информатичка писменост (како да се пребарува, да се анализира 

содржината – на пр. препознавање на лажни вести)   
 
 
ОНЛАЈН БЛАГОСОСТОЈБА  

● Етика и емпатија (што е во ред и во склад со моралот; разбирање на различни 
ставови)  

● Здравје и благосостојба (рамнотежа помеѓу дигиталните и реалните аткивности 
поради благосостојба и здравје)  

● е-пристпност и комуникација (комуникација со почитување и одговорност 

претставува основа на дигиталното граѓанство)  
 
 
ОНЛАЈН ПРАВА 

● Активно учество (пратење на содржините меѓу кои и оние кои се потребни за 
граѓанска вклученост во реалниот свет, но и изработка на сопствени содржини 
(фотографии, видеа, петиции..)  

● Права и одговорности (почитување на правата на другите, на пр, авторски права)  
● Приватност и сигурност (управување на корисниците со сопствената приватност, 

податоците и сигурноста кои влијаат врз правата и слободата на изразување на 
сите оние кои се наоѓаат во онлајн опкружувањето)  

● Свест на потрошувачите (е-купување) 
 
Зошто е дигиталното граѓанство важно за младите? 
 
Помага за развивање на способности кои се потребни за да станат одговорни граѓани во 
училиште, во заедницата (реалната), нои во дигиталниот свет.  
 
Дигиталното граѓанство развива способности кај младите за да тие бидат: 

● селективни во однос на тоа со кое се сретнуваат и на видовите на активности кои 
ги прават во онлајн опкружувањето  

● отпорни према штетата која може да се направи од работите кои ги гледаат или 
слушаат во онлајн опкружувањето, бидејќи ќе имаат поставено свои лични 
филтери – свои способности за граѓанство  

● прилагодливи кон нови ситуации, бидејќи ќе бидат отворени кон различни 
гледишта, култури и пракси  

 
Како и граѓанството во реалниот свет, и дигиталното граѓанство подразбира права и 
одговорности со можност за доприност и создавање на подобар свет  
 
Задача 1  
Дискусија во мали групи: 

● Кое е вашето сваќање/видување за дигиталното граѓанство?  
● Што учениците треба да знаат и да прават за да бидет добри/одговорни 

дигитални граѓани?  
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Дигитално граѓанство и образованието  
https://youtu.be/GyIl4y_MRbU  
 
Задача 2 
Дискусија во мали групи: 

● Наведете неколку примери на млади лица кои се активни дигитални граѓани како 
прикажаните примери во видеото (од нашата држава и од други држави во 
светот)  

● Наведете неколку примери на активности кои би можеле да се вклучат во 
образовниот/училишниот курикулум кои би помогнале на младите/учениците да 
станат активни дигитални граѓани 
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