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Мини-истражување за навиките на интернет кај децата 
 
По повод Денот на побезбеден интернет, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје 
се одржа настан на тема „Животот на интернет е повеќе од игра“. На настанот учество 
земаа 50тина ученици од основните училишта „Гоце Делчев“ и „Кочо Рацин“ од Скопје.  

Во оваа прилика беше спроведено мини-истражување на теми поврзани со приватноста и 
безбедноста на интернет, користењето мобилни телефони, играњето онлајн игри, 
четувањето, сајбернасилството, како и општите интернет навики на децата. Во 
истражувањето учествуваа 47 деца на возраст од 12 и 13 години. 

Прашалникот се состоеше од 9 прашања со „да“ и „не“ одговори, 10 прашања поставени 
на Ликертова скала на која децата изразуваа во колкав степен се согласуваат со 
дадената изјава, едно отворено прашање и неколку прашања од статистичка важност. 
Така, од оние кои одговориле на прашањето за националноста, 43 се изјасниле како 
Македонци, еден одговорил дека е Србин, еден Влас и двајца не дале одговор. Според 
половата застапеност, во групата 22 деца беа женски, а 25 машки. 

Истражувањето покажа дека 98% од анкетираните деца имаат пристап до интернет од 
дома, а 79% од децата имаат компјутер во својата соба. 

Исто така, 96% од децата имаат свој мобилен, преку кој 40% од децата користат 
интернет. 

Дополнително, 26% од децата одговорија дека понекогаш фотографирале некого без да 
го прашаат за дозвола, а 21% од децата се согласуваат дека им е полесно да им кажат на 
другите што мислат за нив онлајн. 

На прашањата околу приватноста и безбедноста на интернет, 53% од децата одговорија 
дека не ги менуваат редовно лозинките за имејл адресата и онлајн профилите, а 59% од 
децата не користат аватари и псевдоними кога прават онлајн профили. 

И покрај фактот што минималната возраст за да бидете корисник на Фејсбук е 13 години, 
голем дел од децата веќе имаат свој профил таму. 60% од децата стануваат членови на 
групи на Фејсбук без воопшто да проверат кој е креаторот. 

Позитивно е што, 87% од децата се изјаснија дека не прифаќаат непознати лица за 
пријатели на нивниот профил и најголем процент од нив не разговара со луѓе кои не ги 
познава онлајн. 

Околу употребата на интернетот во едукативни цели, 22% се согласуваат дека копираат 
текст и слики од интернет при изработка на нивните училишни задачи, додека 20% 
потполно се согласуваат со оваа изјава.  

Истражувањето го спроведе Фондацијата Метаморфозис во соработка со Интернет 
Хотлајн Провајдер – Македонија на 8 февруари 2011 година. 



Да Не
Не 
одговориле

Вкупно 
одговориле

Редовно ги менувам лозинките за имејл адресата и онлајн профилите. 22 25 0 47
Мојата лозинка ја знаат моите пријатели 3 44 0 47

Прашања

Одговори
Резултати од прашалникот за навиките на интернет кој го пополнија 47 ученици од седмо одделение

Мојата лозинка ја знаат моите пријатели.  3 44 0 47
Понекогаш ги фотографирам другарите без претходно да ги прашам.      12 35 0 47
Користам аватари и псевдоними кога правам онлајн профили. 19 27 1 46
Имаш ли свој мобилен телефон? 45 2 0 47
Користам интернет преку мојот мобилен телефон.       19 28 0 47
Станувам член на група на Facebook без да проверам кој е креаторот. 28 19 0 47
Прифаќам непознати лица за пријатели на мојот профил 6 41 0 47Прифаќам непознати лица за пријатели на мојот профил. 6 41 0 47
Дали имаш пристап до интернет од дома? 46 1 0 47

1) Воопшто 
не се 
согласувам

2) Не се 
согласувам

3) Немам 
јасен став

4) Се 
согласувам

5) Потполно 
се 
согласувам

Не 
одоговориле

Вкупно 
одговорилеПрашања

Одговори

согласувам согласувам јасен став согласувам согласувам одоговориле одговориле
Кога играм игри, не ме интересира ништо друго освен играта. 10 22 5 6 4 0 47
Ако крадеш на интернет под туѓ идентитет не можеш да бидеш откриен. 17 10 9 5 4 2 45
Полесно ми е да им кажам на другите што мислам за нив онлајн. 13 14 9 10 1 0 47
Копирам текст и слики од интернет при изработка на моите училишни задачи. 8 11 8 10 9 1 46
Ја вклучувам веб-камерата кога разговарам со луѓе кои не ги познавам. 40 7 0 0 0 0 47
Нема никаква штета доколку си препратам слика од мобилниот на другар ми без тој да знае 29 16 1 0 1 0 47

Прашања

Нема никаква штета доколку си препратам слика од мобилниот на другар ми без тој да знае. 29 16 1 0 1 0 47
За лозинка ги користам бројките од датумот на раѓање. 33 8 2 2 2 0 47
Секој ден седам на чет до доцна навечер. 20 16 7 2 2 0 47
Разговарам и со луѓе кои не ги познавам онлајн. 25 10 7 2 2 1 46
Доколку сакам да купам нешто преку интернет, го правам тоа сам и без двоумење. 39 6 2 0 0 0 47

Компјутерот на којшто сурфам во домот е сместен во:Компјутерот на којшто сурфам во домот е сместен во:
Мојата соба: 37
Преносен компјутер: 6
Дневна соба: 2
Работна соба: 1
Галерија:1



Возраст:
12 години: 10 деца
13 години: 33 деца

Резултати од прашалникот за навиките на интернет кој го пополнија 47 ученици од седмо одделение

14 години: 1 дете
Не одговориле: 3 деца

Пол: 
Машки: 25
Женски: 22 
Не одговориле: 0

Националност:
Македонци: 43
Срби: 1
Власи: 1
Н 2Не одговориле: 2
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