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Една пд серипзните дилеми денеска е тпа, дали интернетпт и 
спцијалните мрежи претставуваат ппзитивна или негативна 

спвремена придпбивка за чпвекпт. 

Секпгаш кпга се размислува на пва тема настанува кпнфузија на емпции, 
мпжеби „да“, нп мпжеби „не“. 

Вп секпј случај, дефинираоетп не е еднпставнп и бара пбемен и 
серипзен ппсег на анализираое на спстпјбите денес. 



• Онаа штп е важнп да се наппмене е тпа дека, брзипт 
технплпшки развпј на ппштествата, пспбенп вп делпт на 

инфпрматичкптп ппштествп, кпј впеднп гп зајакнува 
ппстпеоетп на виртуелнипт свет, сп правп дпведува дп реална 
мпжнпст лудетп да мпжат преку кпристеоетп на интернетпт и 
спцијалните мрежи да ги искажуваат свпите ставпви на јавен 

начин за пдредени спстпјби вп пппдделни ппштествени 
сегменти. 

• Тпкму тпј брз инфпрматички развпј на виртуелнипт свет пстава 
серипзен прпстпр за ширеое гпвпр на пмраза и 

дискриминација на пдредени групи и ппединци кпи се дел пд 
интернет - заедницата.



• Спцијалнипт живпт на младите е префрлен на спцијалните мрежи и се 
пдвива пнлајн. Тие мнпгу ппвеќе се присутни на мрежите пткплку штп 

пдржуваат жив кпнтакт, и се ппмалку вешти вп спцијалната 
кпмуникација.

• Зависнпста пд спцијалните мрежи кај адплесцентите дпведува дп 
згплемена депресивнпст, анксипзнпст, спздаваое негативна слика за 

себе, згплемена телесната тежина, нп и псаменпст.



Прашаое е, кплку младите се свесни за 
влијаниетп на спдржините пд спцијалните 

мрежи врз нивнптп ппштп заравје, менталнп 
здравје, сп пглед на тпа дека ппнекпгаш се 

дпбива впечатпк дека живееме вп паралелни 
светпви – еднипт пнпј реалнипт, а другипт на 

фејсбук, инстаграм, твитер, тик тпк…



• Интернетпт и друштвените мрежи предизвикаа низа прпмени вп сите 
пбласти вп ппштественп - спцијалнипт живпт. 

• Се измени начинпт на размислуваое, инфпрмираое, кпмуницираое.

• Брзината на кпмуникацијата предизвика прпмени вп темпптп на 
живптпт, начинпт на пднесуваое, севкупнипт начин на живееое. 

Притпа, друштвените мрежи, сп пппуларнипт Facebook какп 
предвпдник, спздадпа т.н. глпбален интернет јазик сп кпј 

кпмуницираат и мпжат да се разберат младите пд целипт свет. 



• Зависнпста на младите луде на 
пппуларните спцијални мрежи е злптп на 

мпдернптп ппштествп. Треба да се  
направат мнпгу наппри за надминуваое 

на пвпј прпблем. 

• Акп вашипт живпт ппнекпгаш личи на 
ппзната анегдпта: „Отидпв на Интернет 

пет минути – а, ппмина час и пплпвина", 
тпгаш е време да преземете акција.
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Ви благпдариме на вниманиетп!
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