5.5. Kad privatno postane
javno
Što je seksting? Jesu li ti poznati slučajevi sekstinga kod poznatih osoba?

R J E Š AVA N J E

P R O B L E M A

Riješi kviz Kad privatno postane javno, petzanet.HR/Modul4/poveznice, pa zajednički analizirajte
odgovore.
Je li seksting prisutan među tvojim vršnjacima?
Kako bi se osjećao da tvoje fotografije takva sadržaja dođu do tvojih prijatelja, obitelji i učitelja?

Pogledaj film Evina priča, petzanet.HR/Modul4/poveznice, a zatim odgovori na pitanja.
• Što je Eva učinila i zašto?
• Što bi bilo ispravno učiniti sa slikom?
• Kako su njezini prijatelji reagirali?
• Koje su posljedice za učenike uključene u slučaj?
		
• Koja je odgovornost svih uključenih?
• Je li tijek događaja mogao biti drukčiji?

Zadrži sliku i
ne dijeli ju.

Eva

Dječak 1

Šalje svoju sliku.

Ne fotografira ili
ne šalje sliku.

Proslijedi Evinu sliku.

Kaže Evi što se događa.

Dječak 2
Proslijedi Evinu sliku.
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Izbriše sliku.

Sigurnost djece na internetu – Modul 4

Izbriše sliku.

5.5. Kad privatno postane
javno

Ispitaj svoje granice. Pročitaj situacije na radnome listu Kad privatno postane javno,
petzanet.HR/Modul4/poveznice, i odluči koliko si protiv, odnosno za u navedenim situacijama.

Zaključi:
• Je li seksting rizično ponašanje? Koji su rizici?
• Kakve posljedice seksting može imati na ugled osobe koja je na slici?
• Kako možeš pomoći prijatelju?
• Ima li kod kuće ili u školi osoba kojoj vjeruješ i od koje možeš tražiti pomoć?
Je li tvoje mišljenje na kraju sata jednako tvomu mišljenju na početku sata?

Pošalješ li komu svoju
golišavu fotografiju, što se
sve može dogoditi?
Kako izbjeći seksting?

Dodatne aktivnosti
Istraži rizike aplikacija za
anonimno slanje slika.
Pročitaj publikacije Hrabroga
telefona.
Pročitaj So You Got Naked Online
– savjete za mlade,
petzanet.HR/Modul4/poveznice.

Sigurnost djece na internetu – Modul 4

P R O B L E M A

Ponovimo

R J E Š AVA N J E

Zamisli da je dječak u glavnoj ulozi. Što bi se dogodilo?
Razgovaraj o različitim završetcima ovisno o postupcima prijatelja u razredu pa na mapi prikaži
odabrani slijed događaja.
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