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ПРИВАТНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ: Задржи  за себе - презентација 

https://sway.office.com/hL0YdM0Xi30QhMw3?ref=Link  

 

Шта би било кад бисмо фејсбук применили у стварном животу?  

 

Питања за ученике: 

Бити неком пријатељ? – Бисте ли изашли напоље и рекли  неком да сте пријатељи, а да 
не знате нешто више о њему? ЗАШТО? 

Пратите пријатеља? - Како бисте се осећали када би неко гледао сваки ваш корак? 
Добијао информације у стварном времену о свему? ЗАШТО? 

Дељење/објаве – Желите ли шетати са својим фотографијама у руци и показивати  их 
свима (чак и ако они и не траже да их погледају)? Бисте ли им рекли како је прошао ваш 
дан: због чега сте се смејали или били тужни или љути? Шта сте имали за вечеру за 
доручак/ручак? ЗАШТО? 

Свиђа ми се/не свиђа  коментари - Желите ли некоме прићи и рећи му да вам се свиђа 
или не свиђа њихово… нешто? Или бисте ли некога питали свиђа ли му се слика коју му 
управо показујете? Бисте ли коментирали чак и кад нисте питани за мишљење? ЗАШТО? 

Шта знамо о приватности на интернету? Како бисмо  дефинисали приватност на мрежи? 

Гледамо видео – Постоји ли приватност на интернету? 

Адреса за видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=grMHS9WFpO0-  

Да ли је претраживање  интернета заиста приватно? 

Гледамо видео  – Да ли је претраживање интерента заиста приватно?  

Адреса за видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=8G4fjtxd3jw 
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Приватност интернета - дефиниција 

Приватност на интернету је скуп приватности и сигурности личних  података 

објављених на интернету. Зависи од ваше могућности управљања количином личних 

података које пружате и о томе ко има приступ подацима. 

 

5  златних правила за децу и тинејџере  

1. Никад не делите личне податке – Дељење приватних информација може 

проузроковати крађу идентитета. Неко се може представити као ти и дати лажне 

информације твојим стварним пријатељима.  

2. Не преузимајте ствари с интернета сами  - Честим преузимањем шаљете више 

података о себи него што преузимате. То омогућава трећој страни приступ вашим 

информацијама и онда почињете да добијате нежељене мајлове и рекламе. 

3. Ако видите нешто што вас забрињава, обавестите одраслу особу – Често видимо 

слике и текстове чији садржај сматрамо неприкладним. Понекад се стидимо то 

неком рећи. Много је боље информисати одраслу особу о томе. Одрасли ће 

веројатно бити у стању нешто учинити. 

4. Не реагујте на насиље - Интернетско злостављање није много другачије од 

насиља у стварном животу, али насилник се може лакше сакрити. Не одговарајте. 

Насилник ће ускоро одустати.  

5. Копирајте, залепите, снимите  и испишите доказе - Не постоји ништа горе за 

неке кад мисле да би се могли извући, а докаже им се да су учинили нешто 

лоше. Заправо није важно да ли је то ученик, одрасла особа или предузеће. 

Доказати своје стајалиште је важна ствар коју можеш учинити. 

 

 

ИЗВОРИ 

Video Privacy Online - https://youtu.be/zsboDBMq6vo 
Video Is web-search online safe? - https://youtu.be/vTWywg4DVpg 
What is Internet Privacy? - Definition from Techopedia. (n.d.). (30. 1. 2020),  
https://www.techopedia.com/definition/24954/internet-privacy 
CYBER 5 golden rules. (n.d.). (27. 1. 2020),  
https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety 
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