ОНЛАЈН РЕСУРСИ

Превенција дигиталног насиља

Ученици

Наставниц
и
Родитељи

Писани дигитални ресурси

1.

Водич за дигиталну безбедност младих, Београдска
отворена школа-заштита приватности и спречавање
дигиталног насиља
Линк:
https://www.bos.rs/ei/uploaded/%20Vodi%C4%8D%20za
%20digitalnu%20bezbednost%20mladih.pdf

+

+

-

Намењено наставницима,
део приручника се може
искористити и за
информисање родитеља

2.

Деца у дигиталном добу
Ужички центар за права детета
http://ucpd.rs/dokumenti/vodic--deca-u-digitalnomdobu.pdf
Деца и интернет.правилно од почетка
Ужички центар за права детета
http://ucpd.rs/wp-content/uploads/2019/03/brosura-zaroditelje.pdf
Насиље у школи
Ућички центар за права детета
http://ucpd.rs/wpcontent/uploads/2018/04/nasilje_u_skoli.pdf
Приручник дигитално насиље – превенција и
реаговање
Министарство прсвете, науке и технолошког развоја,
Уницеф, Теленор
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnikinteraktivni.pdf
Интернет страница провајдер А1-Портал за маме и
тате
Безбедни клинци
https://a1.rs/bezbedniklinci?theme=3
Родитељсво новог доба А1
https://a1.rs/bezbedniklinci?theme=2
Дигитално насиље А1
https://a1.rs/bezbedniklinci?theme=2
Креативност и иновативност А1
https://a1.rs/bezbedniklinci?theme=2

+

+

-

Приручник за наставнике

-

+

+

Приручник за родитеље

-

+

-

Приручникза наставнике

+

+

+

Радионице за ученике
Савети за родитеље

+

+

+

Сајт провајдера нуди прео
50 квалитетних
чланака/виде клипова
намењених првенствено
родитељима за заштиту
децу од дигиталног насиља.
Ресурс погодан и за
наставнике, а има и део који
се може применити у раду
са ученицима.

Бр.

Назив ресурса

3.

4.

5.

6.

Напомена

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Видео материјал
https://a1.rs/bezbedniklinci?theme=video
Центар за права децембар
Платформа безбедност деце на интернету
http://tvojaprava.cpd.org.rs/sigurnostnainternetu.html
Шта је позитивно родитељство
http://pozitivno.cpd.org.rs/

Шта је дигитално насиље и како да га зауставимо?
10 ствари које адолесценти и млади желе да знају о
насиљу на интернету, линк:
https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalnonasilje
Платформа МПНТР
Чувам те
https://cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/digitalno-nasilje/
Шта је електронско насиље? Електро техничка школа
,,Никола Тесла“
http://www.teslabg.edu.rs/upload/1%20ELEKTRONSKO
%20NASILJE.pdf
Како да станеш на пут Cyberbullying-у?
https://pametnoibezbedno.gov.rs/files/file_upload/fajl/156
_Brosura_Cyberbullying_nova_verzija-converted.pdf
Дигитална библиотека, Паметно безбедно
https://pametnoibezbedno.gov.rs/digitalna-biblioteka/
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У
ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Save the Children
https://www.pars.rs/images/biblioteka/Ljudskaprava/Prava-deteta/smernice-za-profesionalce-u-zastitidece-od-digitalnog-nasilja-u-republici-srbiji.pdf
Најбоље праксе подршке
деци жртвама насиља у
дигиталном окружењу
Save the Children
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.
net/files/library/Najbolje%20prakse%20podr%C5%A1ke
%20deci%20zrtvama%20nasilja%20u%20digitalnom%20
okruzenju_2019.pdf
Интернет страница
Сурфуј безбедно
http://surfujbezbednonanetu.weebly.com/digitalnonasilje.html
Електронско насиље - шта је и како га избећи
Сајт Медијска писменост
http://www.medijskapismenost.net/dokument/Elektronsko
-nasilje-sta-je-i-kako-ga-izbeci

+

+

+

+

-

-

За млађе ученике и
родитеље
Шта је позитивно
родитељство.страница
намењеана родитељима
индиректно се односи на
превенцију свих облиак
понашања
Чланак

+

+

+

Платформа

-

+

-

ППТ

-

+

-

Флајери

+

+

+

Чланци

+

+

-

Приручник

+

+

+

Приручник

+

+

+

Интернет страница

+

+

+

Чланци са упутсвима

17. Дечији информативни културни сервис
https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/O-Centruza-prava-deteta-i-DX-klubu_Flajer-CPD_web.pdf
18. Реците Не телесном кажњавању деце
Центар за права деце
https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Mora-damoze-drugacije_brosura_web.pdf

+

-

19. Нико не сме да те повреди
Центар за права децембар
https://cpd.org.rs/wpcontent/uploads/2017/10/niko_ne_sme_da_te_povredi_srlatin.pdf

+

+

Подршка деци/ученицима

+

+

Превенција свих облика
насиља

+

+

За ученике млађих разреда

Напомена

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Безбедност деце на интернету - Све што поставиш на
интернет заувек остаје на њему
https://www.youtube.com/watch?v=mPx1Hz8M_xI
Безбедност деце на интернету - Не комуницирај са
непознатим особама путем интернета
https://www.youtube.com/watch?v=ixhx7ZofEyQ
Рука помоћи и подршке (ОШ из Ветерника)
https://www.youtube.com/watch?v=D51n2uQcrAU
Шта је то дигитално насиље
Ана Мирковић
NGO Libero
https://www.youtube.com/watch?v=2-jBahNnzD4 (17
делова онлајн обуке)
РТС Образовно-научни програм - Званични канал
Породични кругови: Дигитално насиље
https://www.youtube.com/watch?v=3wCQZZXnH-g
Где су деца безбеднија — на улици или на интернету |
Технограм
Спутњик Србија
https://www.youtube.com/watch?v=dLAL2CIOje8
eTwinning конференција 2019 - Шта је кључно у
кључним компетенцијама?
Фондација Темпус
https://www.youtube.com/watch?v=B7pHWk9DOY8
Color Media Communications
Безбедан интернет за целу породицу – деца и
интернет, паметно од почетка!
https://www.youtube.com/watch?v=fJU4ieRutH8

Родитељи

Назив ресурса

Наставници

Бр.

Ученици

Видео дигитални ресурси

+

+

-

Видео клипови МТТТ
добар ресурс у раду са
ученицима кроз вођену
дебату.

+

+

-

Дебата за млађе ученике

-

+

+

Родитељи
Наставници

-

+

+

Добринка Кузмановић

-

+

+

Добринка Кузмановић

-

+

-

Добринка Кузмановић

-

+

-

Добринка Кузмановић

#ODGOVOR Prva TV
#ODGOVOR - Da li znate gde su vam deca kada su na
internetu?
https://www.youtube.com/watch?v=vqXyHSAVquU
9. Портал А1
Ana Mirković - Kako da pomognemo deci da
prepoznaju nasilje i zaštite se od njega
https://www.youtube.com/watch?v=z-bAd2w5orE
10. Подкаст “Живот на српском”: Глупости које
правимо на друштвеним мрежама
https://www.youtube.com/watch?v=oTgBu_nGnOs&t=
75s
11. Како УСПЕШНО КОМУНИЦИРАТИ (Онлине и
Офлине) | Ана Мирковић - Институт за дигиталне
комуникације
https://www.youtube.com/watch?v=kUBUs1I3EkA

+

+

О игрици Плави кит.

-

+

+

Ана Мирковић

-

+

+

Ана Мирковић

-

+

+

Ана Мирковић

8.

