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РОДИТЕЉСТВО ДИГИТАЛНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ – радионица (за родитеље ученика преметне 
наставе)  

* Процењено трајање радионице – 40 минута 

  

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ 

 Мотивисати родитеље да одгајају своју децу и за виртуелни живот те их уче етичном 
понашању на интернету  

 

ИСХОДИ  

 Учесници радионице расправљају о понашању своје деце на интернету 

 Учесници радионице креирају породична правила за сигурно сурфање и етично 
понашање њихове деце на интернету  

  

УВОД  

Радионица започиње питањем водитеља.  

  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

https://sway.office.com/lWj0WE5puHwSCT4q?ref=Link  

 

Шта по вашем мишљењу деца највише раде на интернету? 

• највише играју игрице, слушају музику и скидају филмове 

• само 25%  интеренет користи за учење и школу 

 

Истраживање ЕУ Кидс Онлине 2020 (спроведено у 19 земаља међу децом од 9 до 17 година) 

показало је да већина деце  користи паметне телефоне свакодневно или готово све време. 

Утврђено је и да између десетине и четвртине деце никада или готово никада нису 

примили савет о сигурности на интернету од родитеља, учитеља или других особа. 

https://sway.office.com/lWj0WE5puHwSCT4q?ref=Link
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На интернету се налази изузетно много образовних, информативних и забавних садржаја, 

али интернет је и место злостављања, насиља и прилика за различите људе лоших намера.  

Мноштво различитог садржаја на интернету захтева моралне и етичке изборе деце. 

Родитељи уз учитеље могу деци помоћи да се етично понашају на интернету и увећају своју 

сигурност. 

 

Шта родитељи могу? 

 Укључити се – водити их кроз свет интернета – поставити правила 

 деца испод 10 година не смеу користити уређаје повезане с интернетом потпуно без 

надзора 

 договорити породична правила  коришћења интернета  и садржаја на интернету  

 разговарати с њима о поставкама приватности на друштвеним мрежама 

 препоручити им корисне садржаје 

 повремено с њима прочитати неки садржај, одиграти игрицу – бити упућен 

 

Још неколико савјета за родитеље 

 

СИГУРНО СУРФАЊЕ  

Користите ознаке – у фаворите заједно означите корисне wеб локације  
 
Користите сигурне филтере претраживања – ради блокирања неприкладног садржаја 
(додати слику) (www.google.com/preferences, а затим потврдите потврдни оквир 
"Филтрирај експлицитне резултате" и кликнемо gumb "Спреми" при дну странице) 
 
Могућност проверавања историје претрага – могуће  је и обрисати, али  објасните детету 
да је то део ваших породичних правила и да то не чине ради личне добробити  (уколико 
сматрате да је то потребно постоје и различити комерцијални софтвери за надгледање 
онога што ваша деца раде на интернету) 
 
Учити их да користе сигурне изворе (нпр. енциклопедије, проверене портале за 
информирање, да не скидају филмове и музику с илегалних страница) 
 
Обратити се родитељима или другој одраслој особи од поверења – кад добију увредљиве 
поруке или наиђу на неприкладни или узнемирујући садржај на интернету 
 
ЕТИЧКА ПРАВИЛА  
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Учите их да поштују туђу приватност (нпр. питати за допуштење за објаву нечије 
фотографије) 
 
Учите их да поштују туђе осећаје (да пазе какве коментаре стављају, какав речник користе, 
како ће избећи драматичне ситуације у комуникацији с вршњацима на интернету) 
 
Учите их да поштују ауторска права  (нпр. да код израде задатака не копирају туђе радове 
и презентирају као своје, да наводе изворе) 
 
 
ЗАДАЦИ 
Родитеље поделити  у неколико група и замолити их да креирају породична правила за 
коришћење интернета.   
 
 
АНАЛИЗА  
Представник сваке групе чита припремљена правила, након чега родитељи и водитељ 
успоређују правила и коментаришу их. 
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