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ПРИВАТНОСТ ОНЛАЈН : Свој на своето - презентација 

https://sway.office.com/Lq5tetSQA2GiHrlZ?ref=Link  

 

Што ќе се случи ако го примениме Фејсбук во вистинскиот живот? (размисли пред да 

одговориш) 

● Пријателство - Дали на улица би информирале некого дека сте пријатели без да 

знаеш повеќе за него/неа? 

● Следење ‘пријатели’ - Како би се чувствувале кога би знаеле дека некој следи сѐ 

што правите; дека добива информација за тоа во моментот кога го правите; дека 

ги гледа сите ваши фотографии кога ќе ги сликате? 

● Споделување - Дали би пришле некому со вашите фотографии и би му ги 

покажале (иако не ви побарале да ги видат)? Дали би им кажале како ви минува 

денот: на што се смеете, што ве растажува или ве лути; што сте појадувале, сте 

ручале или сте вечерале? 

● Се допаѓа, не се допаѓа, коментари - Дали би му пришле некому на улица и би 

му кажале дека ви се допаѓа или не нешто негово? Или би коментирале на некоја 

слика што ја фотографија во мементот додека ја слика и без да го прашате? 

Што знаеме за приватноста онлајн? Како би ја дефинирале? 

Погледнете го видеото - Дефинирање на приватноста онлајн. 

Линк до видеото: https://youtu.be/zsboDBMq6vo   

Дали пребарувањето на интернет е навистина приватно? 

Погледнете го видеото - Дали пребарувањето на интернет е нависитина приватно? 

Линк до видеото: https://youtu.be/vTWywg4DVpg  

CYBER 5 - златни правила за деца и млади 

1. Никогаш не споделувај лични информации - Споделувањето лични информации 

може да предизвика кражба на идентитет. Некој може да се прави дека си ти и 

да им даде лажни информации на твоите вистински пријатели. 

2. Не симнувај од интернет додека си сам/-а - Симнувањето од интернет секогаш 

испраќа повеќе информации отколку сме свесни. Тоа им овозможува на трети-

страни да пристапат до твоите информации, па ќе почнеш да добиваш мејлови од 

имиња што ти се непознати, ќе се отвораат страници и реклами што не си ги 

повикал (pop-up), итн. 

3. Ако видиш нешто што предизвикува да не ти е пријатно, информирај возрасен 

- Честопати гледаме фотографии/слики или читаме текст што сметаме дека е 

непријатен. Понекогаш ни е срам да кажеме некому за тоа. Многу е подобро да 

информираме возрасен за тоа отколку да премолчиме. Возрасните веројатно ќе 

може да направат нешто за тоа. 
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4. Не реагирај на насилство - Насилството онлајн не е нешто поразлично од било 

кое друго насилство иако насилникот онлајн може подобро да се скрие. Не 

реагирај, насилникот набргу ќе се откаже. 

5. Сечи, лепи, зачувај, отпечати - Нема ништо пострашно за некого отколку да се 

покаже дека згрешил кога си помислил дека се извлекол. Не е важно дали е тоа 

соученик, возрасен или некој бизнис. Чувството на сатисфакција кога си во 

состојба да докажеш дека си во право е неизмерно. 

Групна работа  

Направи список од практични активности што може да ги преземеш за да подобриш 

својата приватност и безбедност онлајн. 

Група А: ПРАВИ 

Група Б: НЕ ПРАВИ 

Презентирај го својот спосок  
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