


3 

2 

1 
Злоупотреба на лични податоци, слики,видеа, е-маил адреси и сл... 

Авторски права, информации, Тормозење преку 

социјалните мрежи  

Лажно информирање на јавноста, 

порнографија, криминал... 

Колку сте свесни за 
вашата безбедност  
на интернет и 
социјалните мрежи? 

 



1  
 

Нарушување на 

личната 

приватност, 

идентитет  

и  

секојдневие 

2  

Присвојување на 

туѓи податоци, 

Непридржувањ

е кон фер 

употреба. 

Копирање 

и сл. 
3 

Хакирање и 

блокирање на 

електронски 

картички, лажни 

реклами, 

порнографија, 

насилство и 

сл... 



1 

2 

НИКОГАШ не ги давај своите лични податоци на интернет. 
 

 

НИКОГАШ и никому не ги кажувај лозинките (анг. password) што 

ги користиш на интернет, дури ни на своите пријатели..   

 

Како младите правилно и безбедно да го користат 

на интернет 

 
Деца и тинејџери 

3 

4 



Разговарајте со вашето дете за тоа што гледа и што прави 
кога е на интернет. 

2 

1 Луѓето кои ги среќава вашето дете на интернет се целосно 
непознати.  

3 Прашувајте го вашето дете за луѓето кои ги среќава на 
интернет..  

.  4 

.  6 

5 .  

7 .  

.  

Како родителите да придонесат за 

безбедноста на интернет на своите деца: 

Ако вашето дете реши да запознае во живо лице кое го познава 

само преку интернет – на средбата мора да оди во придружба на 

доверлив возрасен! 
Договорете се дека може да праќа лични информации по 

имејл само откако ќе се консултира со вас. 

Комуницирајте често со вашето дете за разговорите што ги 

води и пораките што ги добива преку интернет. 

Утврдете јасни домашни правила за употреба на 

интернетот 



1 Најважно е децата да сфатат дека треба да се однесуваат 
одговорно додека се на интернет. 

2 Да се биде паметен на интернет значи да се биде внимателен и 
да се побара помош доколку е потребно 

3 Како едукатори, најважно е да им посочите на вашите ученици 

дека мора да бидат безбедни и одговорни додека ги користат 
новите технологии.  

4 Cекое дете да научи да ги препознава и минимизира трите главни 

ризици кои се поврзани со сите технологии за меѓусебно 
поврзувањe 

Улогата на наставникот во заштита на децата на 

интернет 



1 

2 

3 

Три главни ризици: 

 

 

НЕСООДВЕТНИ 

КОНТАКТИ 

 

 

НЕСООДВЕТНА 

СОДРЖИНА  

НЕСООДВЕТНО 

ОДНЕСУВАЊЕ 

2 



  

Текот на анкетата... 



 2.Пол:                            а) машки        б) женски  

 

 

Возраст 14-15 16-17 18-19 

Број на ученици 4 23 23 

 

1.На која возраст припаѓате? 

 а)14-15                        б)16-17                           в)18-19  

 

Пол машки женски 

Број на ученици 23 27 

РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТНИОТ ЛИСТ 



 

3.Колку често  го користите интернетот? 

 а) Често                      б) Понекогаш                 в) Ретко 

Колку често  го 
користите 
интернетот? 

Често б) Понекогаш                                      в) Ретко 

Број на ученици 42 6 2 

 
 
 
 
 
 
4.Дали  го користите за обврски за училиште ? 
 
а) Секогаш                   б ) Понекогаш                  в) Никогаш 

Дали  го користите 
за обврски за 
училиште 

а) Секогаш б ) 
Понекогаш 

в) Никогаш 

Број на одговори 2 47 1 



Колку време во 
денот поминувате 
на интернет? 

1 час 2 до 3 
часа 

4 до 5 
часа 

повеќе од 6 
часа 

 Број на одговори 7 12 23 8 



 

7.На кој начин сте информирани за вашата безбедност на 
социјалните мрежи ? 

 а) Не сум информиран     б) На училиште     в) Реклами     г) 
Друго 

 

 

 

На кој начин сте 
информирани за 
вашата безбедност на 
социјалните мрежи ? 

а) Не сум 
информиран 

б) На 
училиште 

в) 
Реклами 

г) 
Друго 

 Број на одговори 30 6 4 10  
 
8.Дали преземате мерки за заштита на вашите лични податоци на 
социјалните мрежи? 
 
   а) Секогаш                           б) Ретко                               в) Никогаш 
 

Дали преземате мерки за 
заштита на вашите лични 
податоци на социјалните мрежи? 

а) Секогаш б ) Ретко в)Никогаш 

Број на одговори 10 35 5 



 

9.Дали до сега некој ги злоупотребил вашите лични податоци? 

    а) Да                                                                б) Не 

 Дали до сега некој ги 
злоупотребил вашите лични 
податоци? 

Да б) Не 

Број на одговори 5 45 

 
 
 
10.Дали би сакале да дознаете повеќе за безбедноста на 
социјалните мрежи?   

а)Секако тоа ми е доста потребно               б) Не, доволно знам за 
се 

 Дали би сакале да 
дознаете повеќе за 
безбедноста на 
социјалните мрежи?  

а)Секако тоа ми е 
доста потребно 

б) Не, доволно 
знам за се 

Број на одговори 47 3 



Користење на интеренетот во однос 2000/2010 

 година во бившите ЈУ Републики 

 



Временска 

Рамка 

Цели Активности Човечки ресурси 

(кој ќе работи) 

Материјални 

средства 
 

Ноември 
Запознавање  

на учениците 

наставниците и 

родителите за можните 

закани кои демнеат на 

социјалните мрежи.  

-Формирање на план 

за истражување 

-Анкета 

-Анализа на 

податоците 

-Подготвување на 

извештај 

Тим бр.2. 

Александра  Лулкоска 

Ленче Трпкоска 

Евица Спасеска 

Љупче Милошески 

Материјалните трошоци 

беа покриени од страна на 

училиштето 

 

Декември 

 Обука на учениците со 

цел да се потикне свеста 

за да се заштитат од 

опасностите кои демнеат 

на социјалите мрежи. 

-Презентација во 

Power Point; 

-Краток филм 

изработен во Story 

maker; 

-Задачи со кои ке 

потикнеме учениците 

да размислуваат; 

-Флаери; 

-ЦД со целата 

презентација 

Тим бр.2. 

Александра  Лулкоска 

Ленче Трпкоска 

Евица Спасеска 

Љупче Милошески 

Мат. трошоци беа 

покриени преку наша 

креативна изработка на 

новогодишни честитки 

,украси и домашни колачи 

кои се продаваа во 

центарот на Гостивар.  

 

Јануари 

Организирање на 

натпревар за изработка за 

најкреативен постер и 

кодекс на правила  за 

безбедноста на 

социјалните мрежи кој ќе 

добие свое место во 

рамките на нашето 

училиште и во центарот 

на Гостивар. 

-Конкурс за 

натпреварот 

ипријавување(до10јан

уари) 

Испраќањенапроектит

е до 20 јануари. 

- 22 јануари избирање 

нанајдобрите 15 

проекти 
-24 јануари натпревар во 

СЕОУ и соопштување  

на резултатите. 

Тим бр.2. 

Александра  Лулкоска 

Ленче Трпкоска 

Евица Спасеска 

Љупче Милошески 

Материјалните трошоци 

беа покриен од страна на 

спонзорот рибен 

ресторант ,,Панорама’’ -

Вруток  

ТРИМЕСЕЧЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 





Извори на информации: 

http://www.crisp.org.mk/   

http://zoriv.blog.mk/2010/10/08/koristenje-na-interenetot-

vo-odnos-20002010-vo-bivshite-ju-republiki/  

http://www.dzlp.mk/INDEX.CFM?2  

http://crisp.org.mk/content/view/62/1/lang,mk/  

http://www.hbo.mk/LegalInfo.aspx  
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