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     Међународни дан безбедног интернета обележава се широм света сваког другог 

уторка у фебруару. Србија је на овом пољу активна од 2009. године са пројектом 

„Кликни безбедно“. Циљ обележавања је да се укаже на значај безбедног коришћења 

глобалних мрежа, али и на улоге и одговорност коју сви имамо како би утицали на 

стварање бољег интернет окружења за децу. Стручњаци истичу да су многе опасности, 

односи и емоције из стварног света и школе преносе на друштвене мреже. Деца улазе у 

други свет, нестваран и нереалан, ствара се зависност од компјутера, игрица, онлајн 

игрица и на крају од друштвених мрежа.  

      Интернет има многе предности, али и опасности код којих ученици могу да се 

упознају да би се адекватно заштитили. Из наведених разлога чланови УП имали су 

идеју да реализују активности уз помоћ којих су желели да помогну  својим ученицима, 

да науче како безбедно да користе интернет.  

      На седници  Ученичког парламента која је одржана 21.01.2021.године  једна од 

тачака дневног реда била је како безбедно користити интернет, договор и 

осмишљавање радионице. На следећој седници одржаној 25.02.2021.године чланови 

УП договорили су на који начин ће  реализовати радионицу која се бави темом 

„Безбедност на интернету“ у одељењима нижих разреда како би им указали на значај 

коришћења интернета. У осмишљавању и изради презентације добровољно се пријавио 

члан УП, ученик осмог разреда Стефан Миладиновић. У договору са учитељима 

дефинисани су термини посете на часовима. Радионице су реализоване у периоду од 

02.03.2021. до  08.03.2021.године. Презентацију су држала по два члана парламента по 

одељењу уз помоћ ПОВЕР ПОИНТ презентације на тему безбедног коришћења 

интернета за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда матичне школе. 

Предавање је одржано у првом разреду на часу дигитални свет, док је у осталим 

одељењима одржано на часовима одељенске заједнице. Реализатори предавања указали 

су на предности интернета, али пре свега, на ризике и опасности које носе његово 

небезбедно коришћење. Ученици су упознати са начинима заштите, не само своје 

личне, већ и заштите својих рачунара. Ученици су били заинтересовани за дискусију, а 

неки су изнели своја лична искуства. Такође,чланови УП су са ученицима поделили 

своје ставове, мишљења и искуства што је све допринело да ученици озбиљно схвате 

значај безбедног коришћења глобалних мрежа. Ово је веома важно јер савремени начин 

комуникације је незамислив без употребе интернета, мобилних телефона и друштвених 

мрежа чије могућности и успешно коришћење, као и заштита од злоупотребе зависе од 

наше информисаности и знања. 

     Часови су били интересантни како за ученике тако и за чланове УП. Ученицима је у 

изради презентације и координације помогла координаторка у раду Ученичког 

парламента, Милена Миладинов. 

 



 

 

 


