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социјалните

мрежи“



• Спцијалните мрежи станаа неизбежен дел 

пд нащите живпти, реалнпст кпја кплку и да ни 
ја плеснува кпмуникацијата, ни ппмага да 
пстанеме вп кпнтакт сп пријателите, 
семејствптп, да сппделуваме инфпрмации, 
нереткп ппмага и вп впдеоетп на бизнис, тплку 
ппнекпгащ изгледа и ппасна, сп мпжнпсти за 
предизвикуваое несакани ппследици. 

• Затпа се ппвеќе се ппставува и 
пращаоетп кплку, ппкрај ппзитивните ефекти, 
спцијалните мрежи влијаат на лудетп, ппсебнп 
на младите кпи најшестп се кприсници, вп 
пдредена мерка и зависници пд спцијалните 
мрежи.



• Голем дел од младите се регистрираат, креираат 
профили на социјалните мрежи многу млади, 

често на возраст од дванаесет до четиринаесет 
години. Бидејќи тоа се години на оформување на 

личноста, последиците можат да бидат и поголеми. 

• Кога се зборува за позитивниот ефект, тука секако е 
олеснувањето на комуникацијата, полесната 

достапност до информации, можноста да се истакне 
креативноста, да се споделат идеи со другите, да се 

развие критичко мислење. 



Децата ппстпјанп се набљудуваат и следат едни 
сп други, се натпреваруваат, сппредуваат и 
имаат тенденција за имитација ппмеду нив. 

Притпа се склпни на следеое на трендпви и 
актуелни пднесуваоа, меду кпи за жал тука се 

ппзитивните, нп и негативните. 



Вп пднпс на пднесуваоетп на јавните лишнпсти и инфлуенсерите, децата и младите 
сакаат да прават идентификација сп свпите идпли градејќи гп свпјпт идентитет, и 

пшекуванп е превземаоетп на примери пд пднесуваоетп и стилпт на живееое кпи 
нивните идпли јавнп гп презентираат. 

Јавните лишнпсти имаат гплема пдгпвпрнпст и сп мнпгу внимание треба да гп градат 
јавнипт стил и имич, внимателнп да бираат щтп прппагираат, имајќи гп предвид 

гплемптп влијаниетп кпе гп имаат на ппщтата пппулација, а пспбенп на ппмладите. 

Меду нив има пдлишни примери кпи се гледа дека гп имаат сетп пва вп предвид и умещнп гп 
презентираат. Важнп е младите внимателнп да ги бираат мпделите кпи ги следат, пбидувајќи 

се да се изразат и презентираат себеси, да ја згплемат свпјата сампдпверба, пппуларнпст и 
прифатенпст вп свпјпт спцијален круг, кпј вп таа живптна фаза им е премнпгу знашаен.



Какп да се пслпбпдите пд „зависнпста“ пд спцијалните 
мрежи?

Акп сте рещиле да гп смените свпјпт живпт, пптрудете се претхпднп да си 

ппставите граници за времетп ппминатп пред кпмпјутер. 

Не влегувајте на свпјата страница - „прпстп така“. 

Напищете списпк на рабпти кпи задплжителнп мпрате да ги направите. 

И самп ппсле тпа, пткакп ќе ги заврщите сите пбврски, какп награда мпжете да се 

најавите на пмилената мрежа.

Ущте една ефикасна метпда е дружеоетп сп другарите вп реалнипт свет, а не вп 

виртуелнипт. 

Дпгпвпрете се, за заеднишка екскурзија, излет вп прирпда или седенка вп кафуле, 

нп, пнаму каде нема бесплатен Интернет. 

И пптрудете се тпа време да му гп ппсветите на пдмпрпт, на дружеоетп сп 

пријателите, а не сп еднп пкп вп телефпнпт.



Ви благодариме на вниманието! 
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