
НАСИЉЕ УПОТРЕБОМ ИКТ

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ



ИКТ у школама

o Институт за психологију (2008): 
98% средњошколаца има мобилни 
телефон, 85% свакодневно користи 
рачунар

o Школа без насиља (2012): 82% 
десетогодишњака има мобилни (42% 
са приступом интернету) а 91%
користи рачунар; 99% средњошколаца 
има мобилни (78% са приступом 
интернету) а 97% има рачунар код куће



• Посебни протокол за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним 
установама препознаје електронско 
насиље као један од облик насиља у 
школи.



Шта је електронско насиље?

• Под 
подразумевамо све оне 

случајеве када неко користи 
електронске уређаје (мобилни
телефон, камеру, рачунар и сл.) да би 
некога намерно уплашио, увредио, 
понизио или га на неки други начин 
повредио.



Облици електронског насиља

▪ Слање 
увредљивог и претећег садржаја  

▪ Узнемиравање 
(лажно представљање, ћутање, 
вређање и сл.)

, прослеђивање и стављање 
снимака на интернет

▪ Узнемиравање (увреде, 
претње, ружне шале и сл.)

▪ Различити видови узнемиравања на 
(нпр. Фејсбуку и

др.) и на 



Карактеристике ел. насиља

пружа погодности које 
им други облици насиља не пружају: 

могу трпети велику штету, а да 
при том 

▪ Информације пласиране путем 
дигиталних медија се јако 

▪ Дигитално насиље је засићено 
; електронски 

медији су погодно средство за вршење 
сексуалног насиља



ИНТЕРНЕТУ

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА



Генерација Y
дигитални по рођењу



Генерација Y
дигитални по рођењу
• Они су рођени после ’90-тих.
• Технички потковани: одрасли су у времену 

напредне технологије и знају да је користе, 
брзо прихватају новитете. Они не знају за 
време без Интернета. Информације су им на 
дохват руке, све и сви су им доступни.

• Интернет доминантан медиј за комуникацију.
• Говоре неким новим језиком: nzm, vtp, mng, 

brt, 2G2BT, 2NTE...

• Језик компјутера, видео игара и Интернета је 
њихов језик



Временска Машина

• Време проведено на нету – 13 сати 
недељно – пре 5 година било 8 сати 
недељно

• Време се углавном проводи на играма 
и социјалним мрежама

• Педијатри не препоручују више од 2 
сата дневно за млађе од 16



Позитивна искуства и  
могућности Интернета

истраживање

комуникација

дружење

креативност

забава

образовање



Насиље, злостављање и 
злоупотреба деце путем ИКТ
• онлине завођење

• злоупотреба личних података

• злоупотреба фотографија

• cyber-bullying

• trafficing

• секте на интернету

• дистрибуција дечије порнографије

• приступ недозвољеним и штетним 
садржајима 

• зависност од интернета



Недозвољени и штетни 
садржаји на Интернету

недозвољени 
садржаји

• сексуална злоупотреба и злостављање 
деце (порнографија, проституција, 
педофилија)
• трговина људима и људским органима
• тероризам
• који подстичу ксенофобију,зоофилију, 
садизам,ширење мржње, антисемитизам, 
нетолеранцију

штетни 
садржаји

- којима се вређају осећања других 
људи
- којима се изражавају политички 
ставови, различита уверења, мишљења
- одређена религијска убеђења
- коцкање
- специфичне дечије игрице



Ризици на Интернету

Пасивни

Садржај

Праћење порнографског/насилног/расистичког 
садржаја
Праћење осталог онлајн садржаја који може 
имати штетне последице (нпр. анорексија, 
самоубиство)

Контакт
Бити врбован
Бити узнемираван / праћен
Бити изложен дигиталном насиљу

Комерцијалне 
услуге

Рекламирање производа који нису примерени 
деци / илегалних производа
Несвесно улажење у договоре о куповини 
производа

Безбедност
Несвесна инсталација злонамерних кодова (нпр. 
вируса и spyware-a)
Бити жртва преваре
Бити жртва крађе идентитета



Ризици на Интернету

Активни

Садржај
Генерисање/постављање потенцијално штетног 
садржаја (нпр. експлицитне фотографије, 
блогови)

Контакт
"Sexting"*
Узнемиравање других
Дигитално насиље над другима

Комерцијалне 
услуге

Неовлашћено коришћење ауторских права
Онлајн коцкање
Онлајн куповина

Безбедност Откривање личних података
Хакерисање

Sexting је слање сексуално експлицитне поруке и / или фотографије, пре свега, између 
мобилних телефона.



Изложеност ризику

Зависи од:

• Времена коришћења на дневном нивоу

• Приступа садржају
(филтрирање садржаја)

• Коришћење мобилних уређаја
(приступ преко мобилних уређаја је 
личнији и мање подложан контроли)



Боље спречити него лечити!

• превентивне активности 

• радити на подизању свести код деце, 
родитеља и наставника о  
опасностима које вребају на интернету 
али и реалним последицама.

• објаснити ученицима да не постоји 
граница стварног и виртуелог света.

• укључити родитеље у превентивни 
рад



Научимо децу да:

• лични подаци се не остављају на 
интернету

• да не комуницирају са људима које не 
познају у стварном животу

• да провере идентитет особе са којом 
комуницирају преко интернета

• штите своју шифру
• да не постављају своје фотографије на 

мрежи
• састанци са непознатим их могу коштати 

живота
• никада не могу да буду сигурни ко је са 

друге стране екрана



Не затварамо очи!!!

Јединица за превенцију насиља 





ИНТЕРНЕТ ЈЕ ОДЛИЧНА СТВАР... САМО 
ТРЕБА ЗНАТИ KAKO ГА ПАМЕТНО 

ИСКОРИСТИТИ....

...ПОМОЗИМО НАШОЈ ДЕЦИ... НАУЧИМО 
ИХ...И УЧИМО ОД ЊИХ...

Хвала на пажњи!!!


