


Интернет

 Светски систем умрежених 
рачунарских мрежа.

 Спој медија, рачунара и 
телекомуникација.

 Глобална мрежа са галаксијом 
података.



Ера друштвених мрежа

 Facebook,

 Twitter,

 Instagram,

 Youtube,

 MySpace,

 …



“Интернет не треба
мешати и спајати са

религијом”

Оливер Суботић



 Први је у животе својих верника путем
интернета закорачио игуман

манастира Лепавина, ахримандрит
Гаврило.



Безбедност

 Најслабија карика у ланцу безбедности
је увек корисник сам.

 Приступ оnline безбедности треба 
посматрати на исти начин као
безбедност пешака у саобраћају.



Приватност

 Приватност постаје важна оног 
тренутка  када било која 
информација о Вашој личности за 
Вас има вредност.

 Ако та информација има вредност 
за Вас, сигурно је вредна и некоме 
другом.



 Инфорамција о кућној адреси важна је
зато што је то дом интиме, место
живљења и личне слободе. Некоме
другом може бити важна да би можда
нешто украо из вашег дома или
поштанског сандучета.



Друштвене мреже

 Центар пажње корисника

широм света.

 Старосна граница не постоји.

 Многи, а посебно најмлађи, своје
прве кораке у отварању налога на
друштвеним мрежама учинће на
facebook-u.



 Приватна компанија.
 Постоји од 2004. године
 Седиште у САД.
 Намена facebook-a састоји се у томе да се

оствари комуникација, размена информација,
шеровање материјала, презентује бизнис...

 Основни начин комуникације између 
корисника:
 Додавање пријатеља,
 Лајковање,
 Размењивање постова,
 Размена приватних порука.



строго забрањује

 Насиље и претње насиљем,

 Самоповређивање,

 Малтретирање и узнемиравање,

 Говор мржње,

 Визуелно експлицитан саджај,

 Голишавост и порнографију,

 Идентитет и приватност.



Ризици коришћења друштвених 
мрежа

 Нагомилавање пријатеља

 Претерано шеровање



Нагомилавање пријатеља

 Стварање пријатеља у оnline и offline 

свету се веома разликују.

 У оnline свету довољно да смо некога
овлаш упознали или видели ми га
додајемо на листу пријатеља.

 То је ризик, приступ великом броју
личних информација.



Претерано шеровање

 Због потребе да привучемо пажњу 
других у оnline свету, често заборавимо 
на ризик и поделимо неке детаље о 
нашем животу.



Непажљиво одржавање 
дигиталног профила
 Доводи до неприлика и много година 

касније након што смо нешто објавили 
на друштвеној мрежи.

 Веома је битно одржавати свој 
дигитални профил, пре свега због 
своје сигурности а и због даљег успеха 
ка запослењу.



На шта потенцијални послодавци 
обраћају пажњу?
 Стил живота,

 Непримерене коментаре које је 
написао сам кандидат,

 Непримерне фотографије, видео 
материјале и друге информације,

 Коментаре који критикују претходне 
послодавце, колеге...

 Непримерене коментаре које пишу 
пријатељи.



Главни ризици коришћења 
друштвених мрежа

 Крађа индетитета,

 Злоупотреба информација са циљем 
малтретирања у виртуелном свету,

 Откривање материјала,

 Злоупотреба информација 
преваре/крађе

 ...



На који начин се заштитити?

 Пажљиво бирај пријатеље,

 На сваких месец дана очисти листу 
пријатеља,

 Пази шта постављаш на свој налог,

 Проучи подешавања о приватности,

 Користи најстрожије опције приватности.

 Већа је шанса да зажалиш зато што си 
нешто објавио, него зато што нешто 

ниси.



Сексуално злостављање

 Сексуално насиље је табу.

 Последице могу бити застрашујуће, и 
свакако могу нарушити емотивно и 
психичко стање жртве.

 Облици сексуалног насиља у online 

свету јесте сваки нежељени облик 
сексуалног понашања који једна особа 
силом, или уз употребу силе, намеће 
другој.



Оnline прогањање

 Представља константни нежељени 
покушај успостављања контакта путем 
ИКТ.

 Како се то дешава?
◦ Сценарио је познат из филмова, посебно 

романтичних, у којима је приказан 
мушкарац који као докзаз љубави прогања 
жену, док она не “поклекне” пред његовом 

упорношћу.



Како се одбранити?

 Сваком нежељеном контакту јасно, без
устезања кажите НЕ.

 Када одлучиш да не желиш
комумицирати са неким, немој да
дозволиш да те та особа одвуче у 
преговоре.



 Пример преговора:

◦ “Само ми одговори на ово питање...”

◦ “Само ме прихвати за пријатеља и нећу те 
више смарати...”

Када одлучиш да не желиш контакт само је 
једна реченица исправна: 

“ Не желим да ме више контактираш.”

Након ове реченице не одговарај више. Ако још 
нешто додаш прогонитељ ће схватити да 
постоји могућност за даљу комуникацију.



Шта не треба чинити?

 1. После једног, првог и јединог 
одбијања контакта не треба 
одговарати уопште више.

 2. Немој слати поруке преко 
пријатеља.

 3. Не прети.



Шта треба урадити?

 Разговарај са одраслом особом од 
поверења.

 Прекини сваки контакт са особом која
те узнемирава.

 Буди упоран.

 Блокирај особу која те узнемирава.

 Сачувај доказе о узнемиравању.



Малтретирање у виртуелном 
свету ( cuberbullying, e-bullying…)
 Дешава се тако упорним слањем 

порука којима се узнемирава неко ко је 
изјавио да више не жели никакав даљи 
контакт са особом која их шаље.

 Последице могу бити озбиљне, особа 
се може осећати веома уплашено, 
рањиво, фрустрирано.

 Ова осећања се често крију и исход 
може бити самоповређивање или 
самоубиство.



Облици малтретирања у 
виртуелном свету:
 Узнемиравање, 

 Ухођење и прогањање у виртуелном свету,

 Претња,

 Говор мржње,

 Трачарење,

 Лажно представљање,

 Објављивање лажних изјава као чињеница,

 Објављивање видео снимака физичког 
малтретирања,

 Објављивање индетитета жртви.



Како поступити када се 
малтретирање дешава мени?
 Не одговарај на упорне поруке.

 Увек имај на уму да малтретирање није 
последица проблема у теби, већ 
проблема у самом насилнику.

 Сачувај доказе.

 Пријави насилника администраторима.

 Блокирај садржаје особе која те 
узнемирава.

 Обезбеди свој налог.

 Повери се особи којој верујеш.



Како да не постанем жртва 
малретирања у виртуелном свету?

 Заштити свој налог.

 Увек се излогуј када не користиш 
рачунар.

 Добро размисли пре него што нешто 
објавиш на интернету.

 Подеси приватност свог налога.

 Стално унапређуј знање о друштвеним 
мрежама.

 Никада не отварај нежељене поруке од 
непознатих лица.



Како да не постанем насилник у 
виртуелном свету?
 Поштуј пар основних правила понашања 

која нису другачија од оних у реалном 
животу.

 Никада о неком немој пласирти на 
интернету оно што му не би рекао у лице.

 На насиље немој одговарати насиљем.

 Понашај се према другима онако како би 
желео да се они понашају према теби.

 Комуницирај љубазно.




