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Што правиме на Интернет?

• Интернет е виртуелен простор каде наоѓаме било какви 
информации во кое било време, каде и да е.

• Можеме да контактираме со други луѓе.

• Можеме да купуваме.

• Можеме да се забавуваме, да гледаме филм, да слушаме 
музика или нешто да читаме.

• Исто така, ние ги чуваме нашите лични податоци, како што 
се лозинки, информации за идентификација, број на 
банкарска сметка, фотографии или кориснички сметки.



Ако 
Интернетот 
беше Кварт



Интернет Безбедност

• Треба да бидеме безбедни на Интернет.

• Треба да се заштитиме себеси и другите од штети и 
ризици преку Интернет што можат да ги загрозат нашите 
лични информации, да доведат до небезбедни 
комуникации  па дури и да влијаат на менталното здравје 
и благосостојба.

• Треба да се обезбеди безбедно Интернет искуство на 
лаптопите, паметните телефони или таблетите.



Бидете внимателни за ...

• Интернет насилство

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

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

• Несоодветна содржина.



Ризиците можат да бидат било 
какви средства на мрежата

• Ризиците можат да се појават кога користиме 
електронски средства како што се инстант 
пораки, социјални медиуми, е-пошта или 
сурфање преку Интернет.

• Можеме да користиме специјални апликации 
и програми за безбедно чување на 
информациите.

• Бидете безбедни, бидете среќни!



Facebook and Youtube



• Facebook е веб-страница што 
им овозможува на корисниците, 
кои се регистрираат за 
бесплатни профили, да се 
поврзуваат со пријатели, 
колеги или луѓе на Интернет.

• Можеме да споделуваме слики, 
музика, видеа и написи, како и 
сопствени мисли со колку луѓе 
сакаме.



• Кога вашиот пријател го 
прифатил вашето барање за 
пријателство, двата профила 
се поврзани со двајцата 
корисници кои можат да видат 
што објавува другата личност.

• Не додавајте ниту една 
личност и не се придружувајте 
на било која група што не ја 
познавате.



• YouTube е бесплатна веб-страница за 
споделување видеа што го олеснува 
гледањето видеа на Интернет.

• На YouTube наоѓаме секакви видеа -
симпатични мачки, необични демо-
готвења, смешни часови по наука, брзи 
совети за мода и многу повеќе.



Зошто да користиме YouTube?

• Можеме да создадеме ваша лична 
сметка.

•Можеме да креираме и поставуваме свои 
видеа за да ги споделуваме со другите.

•Можеме да најдеме видеа за да научиме 
нешто.

•Можеме да додадеме видеа за да 
научиме нешто или да воведеме нешто.



Ви 
Благодарам!


