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2.5. Budi svoj

Koje su tvoje vrijednosti? Napiši ih na radnome listu Budi svoj, petzanet.HR/Modul4/poveznice.
Ima li svatko od nas iste životne vrijednosti?
Razlikuju li se tvoje online i offline vrijednosti? Zašto?

Vrijednosti su načela i standardi
ponašanja; nečija prosudba o tome
što je bitno u životu.

Popuni radni list Ponašaš li se jednako u online i offline komunikaciji?,
petzanet.HR/Modul4/poveznice.

U virtualnoj komunikaciji nema ništa što bismo trebali posebno učiti,
vrijede ista pravila kao i u stvarnoj komunikaciji.
Tvoja virtualna komunikacija predstavlja tvoju osobnost. Podjela na online i offline komunikaciju odnosi
se samo na sredstva kojima se koristimo dok komuniciramo. I u virtualnoj i u stvarnoj komunikaciji
pokazuješ tko si i koje su tvoje vrijednosti.
Na internetu sami odabiremo kako ćemo se predstaviti drugima. Postoje mnogi razlozi zbog kojih se
netko lažno predstavlja: želi se svidjeti drugima, pokušava pronaći prijatelje jer nije prihvaćen, kako
bi vrijeđao druge, pisao ružne i uvredljive komentare ili možda kako bi rekao nešto što nikad ne bi
rekao licem u lice.
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2.5. Budi svoj
Anonimnost pridonosi nedostatku suzdržanosti i samokontrole ponašanja, pa smo opušteniji,
osjećamo se manje sputano i otvorenije se izražavamo. Ono što ne bi rekao licem u lice, nemoj reći
ni kad si anoniman.
Kako biti svoj online?
• Predstavi se iskreno.
• Komuniciraj online onako kako bi komunicirao licem u lice.
• Ne uključuj se u razgovore koje smatraš neprimjerenima.

• Ne objavljuj ništa uvredljivo.
• Kad si anoniman, ne znači da ne moraš biti odgovoran.
• Budi odgovoran prema sebi i drugima.
• Primjenjuj pravila lijepoga ponašanja i u online komunikaciji.

Ponovimo

Dodatne aktivnosti

Komuniciraš li jednako
dok si online kao što bi
komunicirao offline?

Pogledaj animaciju Ja online i ja
offline,
petzanet.HR/Modul4/poveznice.

Bi li komu dok si na mreži
rekao nešto što nikad ne
bi licem u lice?

Ako želiš saznati više o životnim
vrijednostima, pročitaj članak i
pogledaj video Životne vrijednost
– Znate li što vam je u životu
važno?,
petzanet.HR/Modul4/poveznice.

Imaju li vršnjaci utjecaj na
tvoje ponašanje dok si na
mreži?
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• Nemoj reći ili učiniti nešto što šteti drugim ljudima ili iznevjeriti njihovo povjerenje.

Kako biti svoj online?
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