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ПРИВАТНОСТ ОНЛАЈН : Свој на своето - работилницата 

*Предвидено време за работа - 40 минути 

  

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● да се разбере концептот на приватностu  
● да се развие свесност за дигитален траг 
● да се создаде список од ТРЕБА и НЕ ТРЕБА активности во врска со приватноста 

онлајн 

  

ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ 

● Знае: Ученикот има специфични знаења за приватноста и како таа влијае на 
луѓето. 

● Разбира: Ученикот дискутира за различни видови приватност (посебно својата и 
приватноста на другите - соученици) 

● Синтеза: Ученикот прави список на ТРЕБА и НЕ ТРЕБА активности за социјалните 
медиуми (Facebook, Snapchat, Instagram, итн.) 

● Афективни исходи: Ученикот дава примери од сопствено искуство (фотографии 
и текст). 

 

ВОВЕД 

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

Ако во вистинскиот живот се однесуваме како што се однесуваме на Фејсбук, сите би 
нѐ сметале за чудни и би не избегнувале. Никој не сака кога го следиме во чекор, кога 
цело време гледаме што прави. Сепак, на Фејсбук, се обидуваме да имаме што е 
можно повеќе следбеници, објавуваме фотографии од секакви ситуации и во секое 
доба од денот/ноќта. Кога правиме ‘Check IN’ од секое место каде што запираме, ние ја 
загрозуваме својата онлајн безбедност, но и воопшто својата безбедност зашто 
информираме и предатори и криминалци каде сме во тој момент. 

Прашања за учениците: 

● Пријателство - Дали би излегле надвор и би информирале некого што не го 
познавате дека сте пријатели? ЗОШТО? 

● Следење ‘пријател’ - Како би се чувствувале кога некој би гледал сѐ што 
правите, би ве следел во чекор; би добивал информација во секој момент за се 
што се однесува на вас? ЗОШТО? 
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● Сподели/постирај - 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? ЗОШТО? 

● 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? ЗОШТО 

 

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

 

Што знаеме за приватноста онлајн? Како ТИ би ја дефинирал? 

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

Дајте им една минута да размислат и да запишат своја дефиниција за Приватност 
онлајн. Неколку ученици да прочитаат што напишале. По видеото и ученичките 
дефиниции, да се развие дискусија што ќе доведе до заедничка дефиниција. 

ЗАКЛУЧОК: Приватност онлајн е приватност и ниво на безбедност на личните информации 
објавени на интернет.1  

 

Дали пребарувањето на интернет е навистина приватно? 

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

Откако ќе се изгледа видеото, се развива дискусија за лични искуства од интернет 
пребарувања, најавувања и сл. 

Очекувани изјави во дискусијата се: „мојот компјутер секогаш ми сугерира страници 
што се слични со оние што претходно сум ги пребарувал“, „ми се отвораат страници и 
реклами што не се сеќавам дека некогаш сум ги отоворил“, „добивам мејлови од луѓе 
што не ги познавам и никогаш не сум им ја дал мојата мејл-адреса“ и сл.) 

CYBER 5 - златни правила за деца и млади2 

Дисксија за секое правило посебно, посочувајќи ги последиците од негово 
непочитување. 

                                                             
1 What is Internet Privacy? - Definition from Techopedia. (n.d.). Retrieved January 30, 2020, from 
https://www.techopedia.com/definition/24954/internet-privacy 
2 CYBER 5 golden rules. (n.d.). Retrieved January 27, 2020, from 

https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety 

https://sway.office.com/Lq5tetSQA2GiHrlZ?ref=Link
https://youtu.be/zsboDBMq6vo
https://youtu.be/vTWywg4DVpg
https://www.techopedia.com/definition/24954/internet-privacy
https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety
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1. Никогаш не споделувај лични информации - Уште од рана возраст учиме да не 
ги кажуваме домашната адреса, зашто не знаеме кој ќе тропне на вратата. 
Соодветно, лозинки и други лични информации не треба да ги споделуваме 
зашто кражба на идентитетот не им се случува само на „други“. 

2. Не симнувај од интернет додека си сам/-а (се мисли без возрасен во близина) - 
Симнувањето содржини, аоликации или друго од интернет честопати бара 
најава, а со тоа и други приватни информации. На тој начин им дозволуваме на 
трети страни можност да собираат и да ги користат нашите информации за свои 
цели - big data (спамирање, пиширање, реклами и сл.) 

3. Ако видиш нешто што предизвикува да не ти е пријатно, информирај возрасен 
- Читањето текстови што не ни се допаѓаат не ништо ново, но текстови што се 
непристојни, нападни и/или навредливи, бараат навремена и соодветна 
реакција, посебно ако лицето што го објавило текстот треба да се казни. Се чини 
лесно е да се скрие зад лажно име, но ако е објавено, тогаш тоа лице оставило 
дигитален отпечаток. Возрасен може да го пријави лицето или таа веб-страница 
кај соодветниот авторитет (на пр. сопственикот на страницата или властите, 
полиција и сл.) Секогаш кога се најавуваме/пријавуваме некаде го „прифаќаме“ 
соодветниот CoD (правилник на однесување).  

4. Не реагирај на насилство - Насилството онлајн не е многу поразлично од 
насилството во вистинскиот живот. Ако не реагираме, насилникот обично ќе 
изгуби интерес и ќе се откаже. Но, возрасен треба да биде информиран за тоа. 
Доколку насилството продолжи, треба да се преземат соодветни активности 
коишто возрасниот лесно може да ги реализира. 

5. Сечи, лепи, зачувај, отпечати - Кога луѓето ќе направат нешто лошо или 
погрешно, најчесто се обидуваат да го заташкаат тоа. Нема ништо пострашно за 
некого отколку да се докаќе дека згрешил кога тој си помислил дека никој не 
забележал или не знае за тоа. Навистина не е важно дали станува збор за 
ученик, возрасен или некоја организација. И да не спомнуваме дека пишан или 
визуелен доказ е валиден пред власите (полиција, суд, итн.). 

  

ЗАДАЧИ 

 

Подели ги учениците во 6 групи рамномерно според бројот на ученици во 
праралелката. Задади им на 3 групи да направат список на активности што ТРЕБА, а на 
другите 3 групи список на активности што НЕ ТРЕБА да се прават за да се заштити 
идентитето онлајн, пишувајќи точки во своите тетратки. По неколку минути разговор во 
групата и работа на точките, нека ги пренесат своите списоци на работен лист или во 
дигитална презентација.  

 

АНАЛИЗА 
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Претставник од секоја група да ги претстави точките од својот список: наизменично 
претставник од група A (треба), па од група Б (не треба) (АБАБАБ). Учениците треба да 
ги објаснат точките од својот список. 

Направете постер од списоците низ училницата. 

 

 


