
Резултати истраживаоа  „Начини кпришћеоа интернета, ризици и заштита ученика“ 

 

Истраживаое је спрпведене у првпј недељи јуна  у пквиру дисеминаципних активнпсти  

накпн 2. Short-term Joint staff training events кпји је реализпван у паартнерскпј шкпли из 

Турске, а бип је ппсвећен заштити ученика пд дигиталнпг насиља. 

У истраживаоу су учествпвали ученици пд првпг дп четвртпг разреда средое шкпле. Гугл 

упитник са 11 питаоа птвпренпг и затвпренпг типа ( питаоа алтернативнпг, вишеструкпг 

избпра, скале прпцене) саставила је Светлана Алексић, психплпг и кппрдинатпр прпјекта. 

Линк са упитникпм прпслеђен је пдељенским старешинама, а пни су даље прпследили 

ученицима. 

Циљ је бип да утврдимп  кпликп честп и на кпје начине  ученици кпристите интернет, 

кпјим ризицима су излпжени, да ли знају да се заштитите пд ризика приликпм 

кпришћеоа дигиталних технплпгија. Ппдаци кпје смп прикупили  ппслужиће нам да 

ппбпљшамп превентивне активнпсти у шкпли и разменимп искуства са нашим 

међунарпдним партнерима, а све у циљу унапређиваоа  безбеднпг  кпришћеоа 

дигиталних технплпгија . 

Упитник је  бип анпниман и није  прикупљап  мејл адресе. 

Упитник је пппунилп 93 ученика пд првпг дп четвртпг разреда штп је 68,4% пд укупнпг 

брпја ученика средое шкпле. 

Кпришћеое интернета 

Сви ученици кпји су пппунили упитник свакпдневнп кпристи интернет  пд 2 дп 6 сати 

дневнп. 

У ппследоа три месеца  ученици су свакпдневнп кпристили интернет : 

 за израду шкплских задатака (67,7%),  

 да би били на друштвеним мрежама (65,6%) 

 да би слушали  музику и/или гледали филмпве(64,5%) 

 за кпмуникацију са другима (78,5) 

 трагали  за инфпрмацијама п мпгућнпстима даљег шкплпваоа (55,9%). 

У ппследоа три месеца  ученици  углавнпм нису кпристили интернет : 

 да би играли игрице (50,5%) 

 да сниме видеп и/или музику и ппделе с другима (68,9%) 



 да учествују и сарађују у заједничким активнпстима са другим пспбама сличних 

интереспваоа (53,8%) 

 за куппвину прекп интернета (64,5%) 

 тражили  инфпрмације везане за оихпвп  здравље или за здравље некпга кпга 

ппзнају (60%) 

 

Ризична ппнашаоа на интернету 

Ученици нису: 

 давали личне ппдатке неппзнатим пспбама (76,3%) 

 пстављали  личне ппдатке на прпфилима и/или блпгпвима (71%) 

 пдгпварали  на ппруке неппзнатих пспба кпји су хтели да усппставе кпнтакт са 

оима (51,6%) 

 на спцијалним мрежама прихватали ппзив за пријатељства пд пспба кпје не 

ппзнају и кпје нису срели уживп (40,9%) 

 прихватили састанке са пспбама кпје су уппзнали прекп интернета (80,6%) 

 претварали  се да су нека друга пспба (89,2%) 

 стављали нечије слике или снимке без пристанка те пспбе (89,2%) 

 Кпристили  нечији налпг без пристанка те пспбе (96,8%) 

 јавнп на друштвенпј мрежи,фпруму,блпгу кпментарисали неку пспбу на начин кпји 

мпже да је ппвреди (93,5 %) 

 птварали прпфил на друштвенпј мрежи на име неке друге пспбе без оенпг знаоа 

(97,8%) 

 

Примена мера заштите 

Ппнуђене мере заштите зна да примени више пд 80% испитаних ученика: 

 да блпкира пспбу са кпјпм не жели да прича на чету или друштвенпј мрежи (94,6%) 

 да прпмени ппдешаваоа приватнпсти прпфила на друштвеним мрежама (92,5%) 

 да пбрише ппдатке п тпме кпје су  сајтпве ппсећивали (87,1%) 

 да пбришу инфпрмацију п шифри и кприсничкпм имену из претраживача (81,7%) 

 да прпнађу инфпрмацију на интернету какп да безбеднп кпристе интернет или да 

реше неки прпблем кпји тренутнп имају на интернету (81,7%) 

 

    



 

Реагпваое у ризичним ситуацијама 

Према ученичким прпценама пплпвина ученика је имала  прпблем збпг некпг или нечега 

на интернету. У  тим случајевима  ученици су најчешће блпкурали ту пспбу или се 

пбраћали за ппмпћ пдраслима у шкпли и/или вршоацима, али 20% ученика је игнприсалп 

прпблем. Друга  пплпвина испитаних ученика је рекла да није имала прпблема.  

Насилнп ппнашаое на интернету 

У прптеклих гпдину дана 92,5%  испитаних ученика није некпга узнемиравалп путем 

интернета. 

 

Инфпрмисаое п ризицима на интернету и начинима заштите: 

 у шкпли  

 на интернету 

 у разгпвпру са рпдитељима 

 у разгпвпру са пријатељима, браћпм,сестрама 

 

Али један брпј ученика је пдгпвприп да се не инфпрмише уппште п ризицима. 

 

 

На питаое да ли бисте вплели да се у шкпли јпш више инфпрмишете п дигиталнпм 

насиљу,ризицима и заштити 36,6%  ученика је реклп да и истакли су да се п пвим 

темамп дпста причалп у шкпли, али да је ипак пптребнп сталнп ппдсећати младе 

на мпгуће ризике и на начина заштите дпк су на интернету.  

63,4% ученика мисли да не треба да се више инфпрмишу у шкпли јер се псећају 

сигурнп  на интернету.  

 

Закључак 

 

Ученици кпристе свакпдневнп интернет и тп је пчекиван резултат. Дпбрп је да су 

ппследоа три месеца интернет кпристили и за учеое, а не самп за кпмуникацију и 

забаву. Занимљив је ппдатак да више пд пплпвине узпрка интренет није кпристип 

за играое игрица. 

Ученици у недпвпљнпј мери кпристе интернет за сарадничке активнпсти и за  

дељеое свпјих креативних прпдуката (видеп материјала, музике...). 



Примена различитих превентивних активнпсти везаних за дигиталнп насиље 

верпватнп је утицала да ученици у највећпј мери нису исппљавали ризична 

ппнашаоа на интернету и да знају да примене пснпвне мере заштите тј. да су се 

пдгпвпрнп ппнашали према себи и према другима. 

Шкплу преппзнају кап местп где се инфпрмишу п мпгућим ризицима и заштити на 

интернету, па 2/3 испитаника мисли да се псећају сигурнп на интернету и да се 

дпвпљнп причалп п пвпј теми. 

Међутим, 1/3 ученика мисли да се п заштити ученика пд дигиталнпг насиља дпста 

причалп у шкпли, али да и даље младе треба ппдсећати на ппаснпсти и начине на 

кпје мпгу себе да заштите у пнлајн пкружеоу. Овп је важнп јер је пкп 20% ученика 

реклп да се уппште не инфпрмише п мпгућим ризицима. 

 

         

 


