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Sigurno ponašanje na internetu 
 
 
Korištenje Internetom ima mnoge prednosti kao što je učenje te veća dostupnost 
informacijama i komunikacijskim kanalima, ali i mnoge rizike i opasnosti, posebno za djecu i 
mlade koji ih uvijek nisu svjesni. Internet kao svjetska komunikacijska mreža je zapravo jedna 
vrsta ‘živog bića’ i ima identična pravila ponašanja kao i u ne-cyber prostoru ili stvarnom životu 
izvan skrivenih avatara i mreže pa je vrlo bitno naučiti kako se sigurno i odgovorno ponašati 
na Internetu. 
 

Savjeti za roditelje 

 

Slijedi nekoliko savjeta što roditelj može učiniti kako bi dijete sigurno koristilo Internet u 
svrhu prevencije nasilja: 
 

• Naglasite djeci i mladima da budu pažljivi kome daju broj mobitela Neka pažljivo 
koriste chat usluge putem mobitela. 

• Ako dobiju poruku s nepoznatog broja, neka ne odgovaraju, već neka obavezno vama 
pokažu broj (sačuvajte poruku kao dokaz). 

• Naučite ih kako ne trebaju odgovarati ni na poznate brojeve ako se zbog sadržaja 
poruke osjećaju loše ili neugodno. 

• Objasnite djeci kako šala može lako od smiješne postati uvredljiva, i to da, ako su ljuti, 
mogu učiniti nešto zbog čega poslije mogu požaliti. 

• Istaknite im da budu pažljivi kada šalju poruke drugima. 

• Potaknite ih da se, prije slanja poruke ili objavljivanja post-a na društvenim mrežama, 
zapitaju može li ona uvrijediti ili na bilo koji način oštetiti osobu kojoj se šalje ili koja 
se spominje u post-u. 

• Nije dopušteno slati ili objavljivati online fotografije drugih ljudi bez njihova 
dopuštenja, kao ni slati ili objavljivati sadržaj koji može uvrijediti druge ljude. 

• Ako dijete dobije neprimjerenu poruku, poziv ili je izloženo nasilju, dajte mu podršku i 
potaknite ga odmah da razgovara s vama ili nekom drugom odraslom osobom u koju 
ima povjerenja (nastavnik, školski psiholog), kako se problem ne bi pogoršao. 
 
 

Savjeti za djecu 

 

• Nikad ne daj osobne informacije na Internetu, bilo na chat-u, Facebook-u ili osobnim 
web stranicama. 

• Nikad nikome, osim roditeljima, ne reci svoju lozinku, čak ni prijateljima. 

• Ako netko pošalje zlonamjernu ili prijeteću poruku, nemoj odgovoriti. Pokaži je 
odrasloj osobi kojoj vjeruješ. 



• Nikad ne otvaraj e-mail-ove koje ti pošalje netko koga ne poznaješ ili netko za koga 
već znaš da je nasilnik. 

• Ne stavljaj na Internet ništa što ne želiš da vide tvoji prijatelji iz razreda. 

• Ne šalji poruke kada si ljut. Prije nego klikneš ‘pošalji’ zapitaj se kako bi se ti osjećao 
da primiš tu poruku. 

• Pomozi djeci koju na taj način zlostavljaju tako da ne prikrivaš nasilje i odmah 
obavijestiš odrasle. 

• Provjeri je li ti profil na društvenim mrežama skriven za osobe koji ti nisu ‘prijatelji’ i 
budi kritičan prema ljudima koje primaš za ‘prijatelje’. 

• Budi oprezan sa slikama koje objavljuješ na društvenim mrežama! 

• Pronađi se tako da ukucaš svoje ime u Google te provjeri postoji li neka web stranica 
o tebi. 

• I na internetu poštuj pravila ponašanja kao i u svakodnevnom životu. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Evo i nekih radova naših učenika koje su izrađivali na satovima informatike povodom Dana 

sigurnijeg interneta: 

 

 

 



 

 

 

 


