
Правила безбедног рада на интернету
 

Интернет је јавна мрежа која повезује рачунаре широм света. То је 
виртуелни простор за учење, комуникацију, пословање или забаву.

Листа правила: први део
1. Личне податке, као што су адреса на 
којој станујеш, број телефона, адреса и 
телефон родитеља на послу, или назив и 
адреса школе у коју идеш, не треба да 
дајеш пре него што ти родитељи то 
дозволе. 
2. Уколико наиђеш на било шта што те 
узнемирава или плаши на инте
мобилном телефону, требало би да се 
обратиш родитељима 
3. Не би требало да пристанеш на састанак са особом коју си „упознао” на интернету, а 
да претходно о томе не обавестиш родитеље. Уколико се родитељи сложе са тим, 
такав састанак мора да буде на јавном месту и уз њихово присуство.

Особа коју си упознао преко интернета може се лажно представљати.
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Листа правила: други део 
4. Своју слику или било шта друго без договора са родитељима не би требало да 
шаљеш непознатим особама. 
5. Препоручљиво је да не одговараш ни на какве поруке које су злонамерне или те на 
било који начин узнемиравају. Ако ти неко пошаље такву поруку, треба да кажеш 
родитељима. Ниси крив/а ако ти се то догоди. 
6. У разговору са родитељима договори правила понашања на интернету и правила за 
коришћење мобилног телефона. Заједно одредите време када ћеш користити интернет, 
колико дуго током једног дана и које сајтове можеш и треба да посећујеш. 
7. Поведи рачуна да лозинке које имаш не откриваш никоме (чак ни најбољим 
друговима), осим својим родитељима. 

 
Најсигурније је када су родитељи укључени у твоје коришћење интернета. 

Листа правила: трећи део 
8. Увек провери са родитељима пре него што нешто учиташ са интернета или 
инсталираш неки софтвер, да не би угрозио рад и безбедност свог компјутера или 
мобилног телефона или приватност и личне податке чланова своје породице. 
9. Немој да радиш ништа чиме би могао/-ла да повредиш или угрозиш друге. 
10. Помози својим родитељима да науче како да се забављају и уче на интернету и 
дели са њима информације о интернету, рачунарима и новим технологијама. 

 
Време проведено с родитељима уз рачунар и интернет може бити забавно 


