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ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА СОДРЖИНА ВО МЕДИУМИТЕ: Медиумско влијание и 

можности за родителите -  работилница за родители  

*Предвидено времетраење на работилницата – 40 минути 

 

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● Посочување на позитивните и негативните содржини на интернет 

● Запознавање на родителите со истражувањето направено за безбедноста на децата 

на интернет 

● Посочување на родителите правилата за ограничување на возраста поврзани со 

користењето на соицјалните мрежи  

● Посочување на родителите можноста за родителска заштита  

● Укажување на можните последици од прекумерена употреба на интернет 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

● Учесниците ги наведуваат и ги разликуваат позитивни и негативни содржини во 

медиумите 

● Учесниците ја прифаќаат важноста на родителската заштита 

● Учесниците користат едукативни медиумски содржини 

 

ВОВЕД 

Родителите ги наведуваат/запишуваат на лист во една боја, медиуми кои нивните деца ги 

следат најчесто, додека пак на друг лист во друга боја, родителите ги 

наведуваат/запишуваат содржините кои ги следат нивните деца. Потоа листовите се 

закачуваат на табла. Потоа следува кратка анализа и коментар од модераторот на 

работилницата. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://spark.adobe.com/page/uFqLKgjkmdS6b/  

 

ЗАДАЧИ 

Група 1 

Разгледајте ја веб страницата https://families.google.com/intl/mk_ALL/familylink/#  



2 

 

 

Коментирајте ја содржината на веб-страницата. Што можете да пронајдете на неа? На кого 

може да му биде корисно? Ве молиме, презентирајте го своето мислење пред другите 

учесници.  

 

Група 2 

Разгледајте ја веб страницата http://bezbednonainternet.org.mk/ 

Разгледајте го содржините во Главното мени:  

● Интернет – основни поими,  

● Вистински приказни,  

● Филмови,  

● Игри.  

Изиграјте некои од игрите.  

Разгледајте го содржините во Корисни совети: 

● Деца и тинејџери  

● Родители 

● Наставници 

Разгледајте го содржините во Брзи Линкови 

Наведете на кого и зошто содржините на оваа веб страница би можеле да бидат корисни. 

Презентирајте го вашето мислење пред другите учесници. 

 

Група 3 

Разгледајте ја веб страницата  http://www.stepbystep.org.mk/mk/biblioteka  

Претставете им на учесниците што може да се најде на оваа веб страница и објаснете зошто 

оваа веб страница може да биде корисна за родителите. 

 

Група 4 

Разгледајте ја веб страницата http://5plus.mk/wp/ 

Претставете им на учесниците што може да се најде на оваа веб страница и објаснете зошто 

оваа веб страница може да биде корисна за децата. 
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АНАЛИЗА 

По работата во групи, лидерот ќе даде краток заклучок за темата на работилницата.  

 

 

 


