
ПРЕВЕНЦИЈА ОД ОНЛАЈН-НАСИЛСТВО, НАРЕЧЕНО  

САЈБЕР НАСИЛСТВО  

Онлајн-насилството, наречено сајбернасилство, се случува 
кога децата и тинејџерите, користејќи интернет, мобилни 
телефони или други технолошки уреди, објавуваат навредливи 
информации во вид на текст, слики или други видови содржини, 
со намера да повредат или да посрамотат друга личност. 

Сајбернасилство е кога некој те измачува, вознемирува, 
понижува или на друг начин те „става на тапет“, преку интернет 
или преку мобилен телефон. 

 

 

 

БРЗИ СОВЕТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА САЈБЕРНАСИЛСТВО 

 

Не откривај ги твоите лични податоци на интернет.  

Не кажувај ги своите лозинки. 

Не враќај на насилни пораки, само чувај ги како доказ. 

 Не отворај пораки од непознати испраќачи или од деца што 
знаеш дека се насилници.  

Не објавувај на интернет нешто што не би сакал да го знае 
целиот клас.  

Не праќај пораки кога си лут/а.  



 

 

 

НЕ ПРИКЛУЧУВАЈ СЕ КОН САЈБЕР НАСИЛСТВО 

 

Ако забележиш насилство, пријави го на возрасен.  

Биди сигурен дека си ги известил своите родители и 
претставници на училиштето доколку вознемирувањето 
продолжува или ескалира.  

 

 

 

 

 

 



Проект:"ПРЕПОЗНАЈ, ПРЕВЕНИРАЈ И ПРИМЕНИ МЕРКИ ПРОТИВ 
НАСИЛСТВО" Коалиција на младински организации 

СЕГА 
 

 

Не применувај насилство! 

 

 

Се смета дека еден ученик е малтретиран кога подолго време е изложен 
на агресивно однесување коешто намерно предизвикува повреда или 
непријатност преку физички контакт, вербални напади, тепачки или 
психолошка манипулација. 

Љубезноста е битна, започни од себеси! Не применувај насилство!  

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo  #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

 

Застани против физичкото насилство! 

 

 



Физичкото или телесното насилство остава сериозни последици врз 
менталното и физичкото здравје на ученикот. Тоа е поврзано со спор развој на 
социјалните вештини, појава на депресија, анксиозност, агресивно однесување и 
недостаток на емпатија или грижа за другите.  

Физичкото насилство не е само штетно за ученикот или детето врз кое се 
применува, туку е штетно и за наставниците, родителите и другите ученици и 
деца бидејќи создава сериозни проблеми коишто тешко се надмиуваат. 

Застани против физичкото насилство!  

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

 

Запри го насилството и направи разлика! 

 

 

Физичкото насилство може да предизвика огорченост и непријателство, 
отежнувајќи ги добрите односи и релации помеѓу жртвата со учениците во 
паралелката, со наставниците, со родителите и со околината.  

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo  #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

 

 



КАМПАЊА ЗА ПРОЕКТОТ ПРЕПОЗНАЈ ПРЕВЕНИРАЈ И ПРИМЕНИ 
МЕРКИ ПРОТИВ НАСИЛСТВО 

Кој сè може да биде жртва? 

 

Секој може да се најде во ситуација на насилство! Најчесто на училиште, тоа се деца 
кои по нешто се разликуваат од другите. Прифати ги разликите на твоите соученици! 
Биди другар, не насилник!  

 

 

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo  #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

  

 

Немој да растажуваш некој само за ти да се почуствуваш добро! 

 

 

Насилството може да влијае на физичкото и емоционалното здравје, како краткорочно, 
така и подоцна во животот. Тоа може да доведе до физичка повреда, социјални и 
емоционални проблеми. Оние што биле изложени на врсничко насилство имаат 
зголемен ризик за проблеми со менталното здравје, главоболки и проблеми при 



прилагодување на училиште. Исто така, може да предизвика долготрајна штета на 
самодовербата.  

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo  #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

  

Ниту едно невино дете не треба да биде малтретирано! Помогни, не повредувај!  

 

 

Кои се причините и зошто е прашањето што сите жртви на врсничко насилство сакаат 
да им го постават на насилниците. Поради што ги одбрале токму нив? Дали ги 
изнервирале со нешто? Дали ги навредиле? Каде згрешиле? Најчесто, нема одговор на 
овие прашања, бидејќи и самите насилници не знаат зошто малтретираат одредени 
соученици. Она што најчесто се појавува како причина може да биде: 
– Љубомора 

– Потреба од внимание 

-  Лутина 

– Желба за контрола или моќ над другите 

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo  #стратешкопартнерство 
#ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта   

 

 


