
 

 Већ другу недељу заредом образујете се на даљину, у 

условима који су нови за вас, али и за ваше наставнике. 

 

Имамо обавезу и одговорност да вас подсетимо на правила 
понашања на онлајн платформама за учење.  

 
 

 Пошто већина није имала веће искуство а поједини од вас до 
сада никакво, на таквим платформама, нисмо много 
размишљали о опасностима које могу да се десе, а то су 
различити облици дигиталног насиља, непримерени 
коментари и друго. 

 
Постоји могућност да будете изложени дигиталном насиљу или 
да га сами чините. 
 
 
 
Да се подсетимо шта је дигитално насиље: 
 
 



Електронско или дигитално насиље је злоупотреба 

информационих технологија која може да има за последицу 

повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се 

слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем 

веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне 

мреже и сл.  
 

 

Правила понашања која сте заједно са својим одељењским 

старешинама доносили често су се односила на ваше  да 

будете уважавани и поштовани али и  да уважавате и 

поштујете друге ( млађе од вас, ваше другаре и  одрасле ). 
 

Ако се тако понашате показујете  

 
Очекујемо да поштујете правила понашања о којима сте учили у 
школи тј. да : 

 савесно радите на усвајању знања, вештина и вредносних 
ставова ( врлина попут доброте и поштења) 
 да бринете о себи и трудите се да напредујете  
 да се уљудно понашате према другима. 

 
 

 
 
 
 



За време образовно-васпитног рада на даљину Школа по упутству 
Министарства просвете предузима: 
 

1. прати понашање свих ученика и обраћа  пажњу на садржаје 
које ученици постављају током процеса онлајн учења 
 

2. обавештава родитеље чија се деца непримерено или насилно 
понашају током процеса онлајн учења 

 
3. пријављује насилника и родитеља МУП ако насилно 

понашање не престане 
 

4.  закључујући оцену из владања на крају школске године узима 
у озир непримерено понашање ученика. 

 
 
Са жељом да се у овој ситуацији, као и када се вратимо у школске 

учионице сви осећамо  и , покажимо да умемо 

лепо да се понашамо.  
Не постављајмо непримерене коментаре и садржаје на онлајн 

платформе! 
 

 
 

 

Ваша Школа 


