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ПРИВАТНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ:  Задржи  за себе -  радионица  

* Процењено трајање радионице - 40 минута 

 

 ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ 

Разумети концепт приватности 

Постати свесни властитог дигиталног отиска 

Створити попис „смем и не смем“ на интернету 

 

ИСХОДИ 

Ученици дефинишу шта је приватност на мрежи и како она утиче на људе 

Ученици разликују различите врсте приватности  

Ученици састављају „смем и не смем“ листу за друштвене медије (фејсбук, снепчет, 
инстаграм, итд.) 

Ученици дају примере из сопственог искуства (са сликом и текстом) 

 

УВОД 

Питање: Шта би се десило кад бисмо фејсбук применили у стварном животу?  

(Кад би се у стварном животу понашали на исти начин као на фејсбуку, сматрали би нас  
чудним, сви би нас избегавали. Нико не жели све време гледати преко рамена. Ипак, 
трудимо се имати што више следбеника, наше слике или слике наших излета објављене 
су по целом нашем профилу. Означавања локација на сваком кораку не угрожавамо 
само нашу интернетску сигурност, већ и изванмрежну сигурност, тј. дајемо лоповима и 
провалнивима прилику  да знају где се налазимо у одређеном тренутку.) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА   

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

 

ЗАДАЦИ  

https://sway.office.com/hL0YdM0Xi30QhMw3?ref=Link
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Задатак бр. 1 

*Задаци следе након гледања филмова. Разред поделити у 4 групе.  

Група 1 - 2 

Направите своју листу практичних активности које бисте могли предузети да побољшате 
своју онлајн сигурност и приватност. Одговоре напишите на папир. 

Што смем чинити? 

  

Група 3 - 4 

Направите своју листу практичних активности које бисте могли предузети да побољшате 
своју онлајн сигурност и приватност. Одговоре напишите на папир. 

Што не смем  чинити? 

 

Задатак бр. 2 

Група 1 – 4 

Један од чланова групе нека отвори свој профил на друштвеним мрежама. Одаберите 
профиле 2 пријатеља које лично не познајете (из неког другог града) и анализирајте 
објаве (текстове и фотографије) вашег пријатеља и закључите штити ли он/она у 
довољној мери своју  приватност. Представник групе износи примере које су уочили. 

 

АНАЛИЗА 

Након првог задатка ученици упоређују припремљене листе с 5 златних правила 
понашања деце и младих на интернету. Након другог задатка представник сваке групе 
износи примере објава који штете приватности и добре примере у циљу заштите 
приватности. 

 

 

 

 

 


