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ИНТЕРНЕТ – ЗА И ПРОТИВ 
 
 
       Интернет је користан и добро је што постоји. На њему можемо брзо 
и лако да сазнамо све што нас занима, да играмо игрице или се 
дописујемо са пријатељима. Користан је јер можемо да делимо 
информације и искуства са вршњацима и лако пронађемо вести о томе 
ко је добио утакмицу која нас интересује. Свега овога, свакако, не би 
требало да се одрекнемо. 
       Ипак, дешава се да неки користе интернет у лоше сврхе. Као и у 
свакодневном животу, насиље може да се појави и на интернету. Зато 
морамо знати како да се заштитимо. 
       Име и презиме. Адреса. И-мејл адреса. Број телефона. На 
друштвеним мрежама се може десити да нам траже одговоре на ова и 
слична питања. Међутим, те информације могу лако да се злоупотребе. 
Кад пишеш о себи, пиши што уопштеније. Не обраћај пажњу на то што 
други објављују све о себи и немој да пратиш њихов пример. 
       Лозинка има смисла само ако је тајна, ако за њу не зна нико други. 
Неко може да украде наш идентитет и да у наше име пише о другима. 
Зато, чувај своју лозинку! 
       Људи шаљу свашта, па се може догодити да ти стигне и нека шала 
на туђ рачун. Пре него што је проследиш, размисли. Да ли је то заиста 
забавно? Како би теби било да си ти предмет те шале? Такве шале на 
интернету личе на грудву снега која се котрља низ падину. Укључује се 
све више људи, а онда је немогуће сагледати последице. Вероватно не 
желиш да будеш део нечег сличног. Зато, уместо на проследи, кликни 
на обриши. 
       Тиме што чуваш своје податке, чуваш и људе око себе. Пре него 
што напишеш поруку или објавиш фотографију, запитај се хоћеш ли на 
тиме некога повредити. Када једном на интернету објавиш неки 
податак, над тим више немаш никакву контролу. Немој чинити другима 
оно што не желиш да други чине теби. 
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