
Паметно и безбедно

Ученици наше школе били су гости на предавању у оквиру Београдског сајма књига, а под
називом Паметно и безбедно. Предавању су присуствовали представници Ученичког парламента и
Вршњачког тима.

Већа доступност компјутера и паметних телефона подразумева и већу слободу на
интернету. Многи не умеју да препознају да оно што доживљавају на интернету и са чиме се
суочавају јесте дигитално насиље. Истраживање које су подржали УНИЦЕФ, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и Yettel, а које је спроведено у 34 школе са територије
Србије, открило је да се 62% старијих основаца и 84% средњошколаца бар једном током годину
дана изложило неком виду ризика на интернету. Нема ниједног облика дигиталног насиља коме
нико од испитаних ученика није био изложен.

Оно што представља највећу забринутост јесте да ученици који су жртве дигиталног
насиља чешће постају и сами насилни, а оно што је посебан проблем јесте да деца ретко
обавештавају одрасле о томе кроз шта пролазе. Како је наведено у истраживању, родитеље или
наставнике и професоре не обавештавају, јер не верују да им они могу у таквим ситуацијама
помоћи. Из тог разлога важно је радити и на едукацији одраслих подједнако као и деце, о томе шта
дигитално насиље представља, као и који су следећи кораци након тога.

Правилно и правовремено образовање деце о томе шта је дигитално насиље, али и како и
коме га пријавити, од кључног је значаја за стварање безбедног окружења на интернету. Циљ
предавања одржаног на Београдском сајму у оквиру Сајма књига јесте информисање и пружање
подршке деци да безбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет. Један од
сегмената предавања односи се управо на пријаву дигиталног насиља. Деца не треба да се стиде
или плаше да пријаве насиље, већ да увек знају коме могу да се обрате. Сваки проблем је мањи
када се подели. Зато охрабрујемо да дигитално насиље пријаве, и на одрасле да им у томе буду
подршка. Само сви заједно и сви на истој страни – деца, родитељи, наставници заједно можемо да
створимо безбедно дигитално окружење за све.

Статистике показују да деца не пријављују насиље, или уколико га пријаве, то не ураде на правој
адреси - потребно је пријавити родитељима, учитељу, наставнику, школском психологу, старијој
особи од поверења.

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету је први институционални механизам
у региону, основан као реакција државе на све већи пораст злоупотреба дигиталних технологија,
почев од говора мржње, дискриминације, увреда, претњи па до злоупотреба фотографија, дечије
порнографије, педофилије , број 19833, који је бесплатан, могу позвати сви грађани и добити савет,
информацију или техничку подршку када је у питању заштита од дигиталног насиља али га и
пријавити. Центар је путем посебне апликације директно повезан са полицијом, тужилаштвом за
високотехнолошки криминал, Министарством просвете, центрима за социјални рад и домовима
здравља целе Србије.



Потребно је да дете, наставник или родитељ детета које је мета насиља сачува доказе а то су
“скриншотови” (слике екрана) преписки и линкови профила са којих иде узнемиравање, вређање,
говор мржње, увреде, претње и пошаљу их на следеће канале комуникације Центра:

e-mail: bit@mtt.gov.rs

Onlajn obrazac na sajtu www.pametnoibezbedno

FB profil: Pametno i bezbedno

Instagram profil: Pametno i bezbedno






