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Интернет

• Интернетот им овозможува на луѓето независно од 
времето и местото да пристапуваат до информациите.

• Интернетот помага да споделувате информации во 
различни формати (визуелни материјали, видеа и сл.).

• Овозможува  луѓето да добијат огромна количина на 
знаење за кратко време.

• Овозможува да се следат настани ширум светот и да се 
биде дел од професионалните заедници. 



Ако 
Интернетот 
беше Кварт



Интернет безбедност

• Да се биде безбеден преку Интернет значи дека поединците се 
штитат себеси и другите од штети и ризици преку Интернет 
што можат да ги загрозат нивните лични информации, да 
доведат до небезбедни комуникации па дури и да влијаат на 
нивното ментално здравје и благосостојба.

• Оперирање на Интернет простор е нешто што повеќето од нас 
едноставно го прават потсвесно, но дали некогаш сте се 
запрашале или пак сте ги разгледале потенцијалните 
опасности што постојат на мрежата, особено за лицата со ИП?

• Ги опфаќа сите технолошки уреди кои имаат пристап до 
Интернет од компјутери и лаптопи до паметни телефони и 
таблети.



Можни ризици

• Интернет насилство е употреба на електронски средства како 
што се инстант пораки, социјални медиуми, е-пошта и други 
форми на комуникација преку Интернет со цел да се 
злоупотреби, заплаши или совлада некоја индивидуа или 
група.

• Интернет малтретирање е употреба на Интернет или други 
електронски средства за следење или малтретирање на 
поединец, група или организација.

• Лажни вести во социјалните медиуми или лажни веб-страници.

• Губење на лични податоци како што се нашите лозинки, број на 
банкарска сметка итн.



Можни ризици

• Интернет предација е чин на вклучување на малолетничка 
во несоодветни сексуални односи преку Интернет. 
Предатори преку Интернет може да се обидат да иницираат 
и заведуваат малолетни лица во врски преку употреба на 
соби за разговор или форуми на Интернет.

• Непристојна/навредлива содржина: Различни веб-
страници на Интернет содржат материјал што некои го 
сметаат за навредлив, невкусен или експлицитен, што 
честопати не може да му се допадне на корисникот. Таквите 
веб-страници може да вклучуваат интернет, шок-страници, 
говор на омраза или на друг начин непристојна содржина.



• Постојат неколку специјални 
апликации и програми за 
безбедно чување на 
информациите.

• Исто така, веб-алатките, 
прелистувачите или 
апликациите имаат посебни 
опции за безбедно 
одржување на веб-
искуствата.

• Бидете безбедни, бидете 
среќни!



Facebook and Youtube 



• Facebook е социјална мрежа која има 
за цел луѓето да комуницираат и да 
разменуваат информации со други 
луѓе.

• Основана е во 2004 година, од 
студентската соба на Марк 
Цукерберг.

• Им овозможува на корисниците да 
споделуваат слики, музика, видеа и 
написи, како и сопствени мисли со 
колку луѓе сакаат.

• Корисниците испраќаат „барања за 
пријателство“ на луѓе кои можеби -
или можеби - не ги знаат.

• Facebook има над 1 милијарда 
корисници.



• Луѓето можат да додадат секого за 
«пријател».

• Откако ќе бидат прифатени, двата 
профила се поврзани со двајцата 
корисници кои можат да видат што 
објавува другата личност.

• Луѓето можат да објават скоро се на 
нивниот „времеплов“, слика на она 
што се случува во нивниот социјален 
круг во кое било дадено време, а исто 
така можат да влезат во приватен 
разговор со други пријатели кои се на 
Интернет.



• Луѓето со профили наведуваат 
листа на информации за себе.

• Каде работат, што студираат, 
возраст или други лични детали, 
многу корисници објавуваат 
многу информации што се лесно 
достапни за нивните пријатели и 
други лица.

• Згора на тоа, корисниците можат 
да „лајкуваат“ други страници 
што ги интересираат.



• YouTube е американска платформа за споделување 
видеа. YouTube им овозможува на корисниците да 
поставуваат, прегледуваат, оценуваат, листа на 
омилени видеа, споделуваат, додаваат во плејлисти, 
означуваат, пријавуваат, коментираат видеа и се 
претплаќаат на други корисници.

• YouTube е апликација за споделување видеа што ја 
купи Google во 2006 година, рангирана во 2018 година 
како втора најпопуларна.



Зошто да користите YouTube?

• Една од причините што YouTube е 
толку популарен е големиот број 
видеа што можете да ги најдете. Во 
просек, на YouTube се поставуваат 
100 часа видеа на секоја минута, 
така што секогаш има нешто ново за 
гледање!

• И, на YouTube ќе најдете секакви 
видеа - преслатки мачки, необични 
демо-готвења, смешни часови по 
наука, брзи совети за мода и многу 
повеќе.



• Како што се подобрува технологијата, има повеќе 
начини да им се помогне на учениците со пречки во 
учењето од кога било досега.

• Веќе знаете дека видеата за е-учење можат да бидат 
многу моќна алатка за учење, тие додаваат 
динамичен елемент во училницата, го подобруваат 
трансферот на знаење демонстрирајќи сложени 
процедури и помагаат во објаснување на тешки теми.



Youtube

• Ова е причината зошто веб-страницата за 
споделување видеа, You Tube, може да обезбеди 
неограничени можности за подобрување на вашата 
работа, не само со користење на безброј видеа 
што можете да ги најдете таму, туку и создавање 
на свои за да им помогнете на вашите учесници во 
обуката да ги постигнат своите едукативни цели.



• Единственото нешто на што 
треба да обрнете внимание 
е да се осигурате дека 
видеата што ги користите се 
усогласени со очекуваните 
резултати од учењето и се 
соодветни за вашите 
учесници.



Ви 
благодарам!


