
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 
ВРЕМЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ



.  У складу са специфичностима организовања 
онлајн наставе у време пандемије вирусом и 
узимајући у обзир праћење понашања 
ученика, наставници и стручни сарадници ће
посебну пажњу обратити на могуће 

непримерено понашање ученика на 
платформама за учење (различити облици 
дигиталног насиља, непримерени коментари и 
друго).



Обавештавмо ученике и родитеље ученика 
да обрате пажњу током процеса онлајн 

учења:

• на садржаје које ученици постављају 
током процеса онлајн учења (да постављају само 

оно што се од њих тражи);

• на комуникацију са вршњацима и 
наставницима (да не користе неадекватан речник, 

непримерне коментаре, вређају једни друге или наставнике, 
постављају видео-снимке, фотографије итд.);



• Непримерено понашање ученика утицаће на оцену из 
владања на крају школске године.

• Наставници и стручни сарадници ће бележити 
непримерена понашања, информисати родитеље и 
уклањати непримерени садржај са платформи које 
користе у свом раду.

• Уколико школа буде имала сазнања о дигиталном 
насиљу између ученика, као и између ученика и 
наставника, које се наставља и поред информисања 
ученика и родитеља или представља посебан ризик по 
ученика/ке изложене насиљу, поднеће пријаву 
надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе 
извести надлежну Школску управу !!!



ДА СЕ ПОДСЕТИМО ШТА ЈЕ ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ:

Шта је дигитално насиље?ш

• Дигитално насиље (енг. cyberbullying) је коришћење дигиталне 
технологије с циљем да се друга особа

узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета.

• Дигитално насиље може се испољити на различите начине. Најчешће 
се срећу следећи  

Облици дигиталног насиља:

 постављање узнемирујућих, увредљивих или претећих порука, слика или видео-
снимака на туђе профиле или слање тих материјала СМС-ом, инстант порукама, 
имејлом, остављање на чету;

 снимање и дистрибуција слика, порука и материјала сексуалног садржаја;
 узнемиравање телефонским позивима;  
 промена или крађа лозинки;
 слање вируса;



 лажно представљање, коришћење туђег идентитета, креирање 
профила на друштвеним мрежама на туђе име; 

недозвољено саопштавање туђих приватних информација, 
објављивање лажних оптужби или гласина о другој особи на 

профилима друштвених мрежа, блоговима итд;

 исмевање у онлајн причаоницама и на интернет форумима,

 непримерено коментарисање туђих слика, порука на профилима,

 блоговима;

 подстицање мржње (по различитим основама) и др.

 игнорисање, искључивање (нпр. из група на социјалним мрежама),

 недозвољено саопштавање туђих приватних 
информација,објављивање лажних оптужби или гласина о другој 
особи на профилима друштвених мрежа, блоговима итд;

 исмевање у онлајн причаоницама и на интернет форумима,

 сликање и снимање без дозволе и постављање слика и снимака



Правилима понашања- превенција дигиталног 
насиља

• 1.Односите се према другима с поштовањем – не 
чини другом оно што не желиш да чине теби !!!!!

• 2. Будите свесни/е  трагова које остављате у 
дигиталном свету , размислите пре него што нешто
„постујете”, „шерујете”, „твитујете”...

• 3.Информација коју једном поставите на интернет
престаје да буде ваше власништво и заувек губите
контролу над њом.

• 4.Дугитални отисци-пасивни, без нашег знања и 
активни /сами их остављамо/

• 5. На интернету не слати другима поруке увредљивог
садржаја.



6. Будите опрезни с личним информацијама, не делите их с 
другима (Никада не делите личне информације -име, адреса, 
бројеви телефона, име школе, место живљења) о себи
7. Поштујте упутства за заштиту личних података и правила за
креирање безбедне лозинке
8.Предузмите неопходне мере техничке заштите како бисте
предупредили могућност насиља
9.Заштитите свој рачунар антивирус програмима. Приликом
регистрације на неку социјалну мрежу, прочитајте упутства за
безбедно коришћење. 
10. Обратите пажњу на језик којим комуницирате на интернету
11. Немојте пасивно да посматрате дигитално насиље, 
пријавите га.




