
ULOGA RODITELJA U 
MEDIJSKOM ODGOJU I 
ZAŠTITI DJECE NA INTERNETU
KAKO RADITI S RODITELJIMA? 

KRATKI PRIRUČNIK ZA DJELATNIKE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA 



UVOD 
Brzo širenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija nezaustavljiva je sila, a društvene mreže 
dio su naše svakodnevnice i zadiru u gotovo svaku sferu modernog načina života.

DeSHAME istraživanje koje je Centar za sigurniji internet proveo 2021. godine na uzorku od 2016 
učenika srednjih škola pokazalo je kako 45% učenika Internet koristi 3 do 4 sata dnevno, a čak 
njih 9% ga koristi 7 do 8 sati. Najčešće korištena društvena mreža je YouTube (koju koristi 99,5% 
učenika), odmah nakon slijedi Instagram (95,2%) te WhatsApp (87,3%) i  Snapchat (83,8%). 

Obzirom da su današnja djeca i mladi digitalni urođenici te da ne poznaju svijet u kojem odrastaju 
bez modernih tehnologija, uloga obitelji u medijskom odgoju djece kao i korištenje medija unutar 
obitelji igra veliku ulogu u načinu i vremenu korištenja medija i interneta od strane djece i mladih. 
Na roditeljima, ali općenito i odraslima u obitelji, obveza je preuzimanja odgovornosti koja je 
velikim dijelom nova - moraju nadograditi svoje digitalne kompetencije, naučiti razlikovati 
pozitivne i negativne utjecaje. 

Uz odgovornost, na strani roditelja je još jedan veliki zadatak, a to je odluka o upotrebi medija u 
domu i u obitelji. Ta odluka uključuje: 

• razgovor, planiranje i raspored uporabe medija, 

• ograničavanje vremena koje djeca posvećuju medijima, 

• pronalaženje (novih) načina zabave u obitelji, 

• povremeno isključivanje nekih medija radi ostalih obiteljskih aktivnosti, 

• odabir sadržaja za svoju djecu. 

U nastavku ovog kratkog priručnika donosimo vam smjernice za rad s roditeljima, na što ih 
poticati, kako ih uključiti u medijski odgoj djece. Također, donosimo vam i popis korisne literature 
za provedbu roditeljskih sastanaka ili drugih aktivnosti s roditeljima – sve na jednom mjestu. 



TIPOVI RODITELJA OBZIROM 
NA REGULACIJU GLEDANJA 
AUDIOVIZAULNIH SADRŽAJA

Postoje četiri tipa roditelja obzirom na regluaciju gledanja audiovizualnih sadržaja: 

1. RESTRIKTIVNI RODITELJI 
Strogo ograničavaju medijske sadržaje te općenito djecu ne potiču na gledanje i korištenje ikakvih 
elektroničkih medija. Djeca konzumiraju medije bez prisustva roditelja. 

2. NERESTRIKTIVNI RODITELJI 
Ne ograničavaju medijske sadržaje, ali ih i manje potiču na gledanje televizije. Stoga njihova 
djeca uglavnom gledaju programe zabavnih sadržaja bez roditeljskog nadzora. Time se dovode u 
opasnost neprimjerenih sadržaja. 

3. PROMOTIVNI RODITELJI 
Potiču na gledanje medijskih sadržaja te slabo upravljaju djetetovim gledanjem televizije. Često 
gledaju televiziju zajedno s djecom što im omogućuje pregled sadržaja kojem su djeca izložena. 

4. SELEKTIVNI RODITELJI 
Ne brane gledanje televizije no u većoj količini ograničavaju i biraju medijske sadržaje. Njihova 
djeca gledaju više edukativnih i informativnih od zabavnih programa (Kuterovac Jagodić, Štulhofer 
i Lebedina Manzoni, 2016). 



SMJERNICE ZA RAD S 
RODITELJIMA
KAKO VODITI RAZGOVOR S RODITELJIMA?  

UVOD 
Naglasite roditeljima koja je tema razgovora i/ili zašto ste ih pozvali na razgovor. U uvodu možete 
navesti i vaša općenita zapažanja o ponašanju djeteta. 

SREDIŠNJI DIO 
Imajte na umu uloge - odgajanje je za roditelja životna, a za odgajatelje, učitelje ili nastavnike 
profesionalna uloga. Tijekom razgovora poželjno je biti fleksibilan, prihvatiti razlike među obiteljima, 
prilagoditi se te biti otvoren slušati i čuti ono što roditelji žele reći. 

U odnosu na dijete poželjno je reći roditeljima nešto pozitivno, zatim se usmjeriti na razgovor 
o onome zbog čega vodite razgovor, a zatim se usmjeriti na ono što roditeljima želite reći. Ne 
uspoređujte dijete s drugom djecom te obostrano razjasnite očekivanja. 

KRAJ 
Sažeti što je rečeno, ponoviti što je dogovoreno kao sljedeći korak kod kuće i u vrtiću. 



PREPORUKE ZA POTICANJE 
RAZGOVORA IZMEĐU 
RODITELJA I DJECE 
U današnje doba puno se toga odvija i nalazi u virtualnom prostoru o kojem djeca vrlo često znaju 
više od roditeljima i u njemu se snalaze bolje i brže od njih. Iz tog razloga neki roditelji možda ne 
znaju na koji način započeti razgovor s djetetom o modernim tehnologijama.

Roditeljima je važno napomenuti kako je stvaranje otvorenog odnosa s djetetom te poticanje 
razgovora vrlo važno kako bi gradili uzajamni odnos povjerenja u kojem će se dijete osjećati 
slobodno s roditeljima podijeliti sretne trenutke koji su se dogodili kao i svoje brige vezane uz 
sigurnost na internetu bez straha od kazne. 

Donosimo vam neke preporuke i smjernice koje možete predstaviti roditeljima. 

Potaknite roditelje da sa svojom djecom razgovaraju svaki dan! Mogu razgovarati o tome kako 
se dijete osjeća, što se događa zanimljivo u njegovom životu (roditelji mogu potaknuti dijete na 
način da sami prepričaju svoj dan). 

Potičite roditelje na aktivnu uključenost u svakodnevicu svog djeteta. Vrijeme koje ne provode 
sa svojom djevom ne može se vratiti ili nadoknaditi. 

Razvijanje odnosa s djetetom temeljenog na povjerenju i podršci bitno je za daljnji rast i razvoj. 

Nije poželjno roditeljski autoritet graditi na strahu od kazni i zabrana jer će se dijete sve više 
udaljavati od roditelja i propustit ćete važne spoznaje o odrastanju, radostima, brigama, ali i 
problemima koje dijete proživljava (u tom slučaju roditelji na njih mogu saznati od treće osobe ili 
kada bude kasno). 

Potičite roditelje da vode brigu o tome kako i gdje s dijetom provode vrijeme. Moderne 
tehnologije nisu nužno loše, no ukoliko roditelji zajedno s djetetom brinu o balansu i provođenju 
zajedničkog obiteljskog vremena offline – mjesta za brigu nema. 

Roditelji bi trebali upoznati prijatelje svoga djeteta, i one u stvarnom životu i one u
virtualnom svijetu. Djeca im mogu pojasniti u gdje su upoznali pojedine prijatelje.
 
Pravila ponašanja koja vrijede u stvarnom životu potrebno je primijeniti i na Internet! 

Potičite roditelje na razgovor s djecom o osobnim podacima koje dijele, načinima kako da se   
zaštite prilikom korištenja online tehnologija te o potencijalnim rizicima kojima su izloženi kada 
komuniciraju s nepoznatim osobama!



Roditelji trebaju biti primjer svojoj djeci! Djeca uče po modelu. Ukoliko su na razini obitelji 
uspostavljena pravila o korištenju tehnologija – pravila se trebaju držati svi, uključujući roditelje! 

Otvoreno govorite roditeljima da se suzdržavaju od otkrivanja osobnih podataka i fotografija 
svoje djece jer time mogu ugroziti njihovu sigurnost kada objavljuju podatke o svojoj obitelji i 
djeci.

Potičite roditelje na obraćanje stručnjacima ukoliko im je potreban savjet, pomoć ili podrška.   



OBITELJSKI UGOVOR 
Obiteljski ugovor je odličan način za započeti razgovor s cijelom obitelji o tome na koji način svi 
koriste Internet kao i za započinjanje zajedničkog razgovora o tome kako se ponašati na pozitivan 
način online – bilo kod kuće, u školi ili s prijateljima. 

U Prilogu 1 ovog priručnika nalazi se primjerak Obiteljskog ugovora kojeg možete podijeliti s 
roditeljima te ih potaknuti na njihovo donošenje unutar obitelji. 

Kupnja prvog mobilnog uređaja može biti izvrstan povod za uspostavljanje ovakvog tipa pravila 
unutar obitelji, a kada ga roditelji i djeca izrade mogu ga staviti na vidljivo mjesto u domu. 

Vrlo je bitno da se pravila koja su donesena unutar Obiteljskog ugovora pridržavaju SVI – bez 
iznimaka! Na taj način pozitivnim primjerom učimo djecu disciplini i odgovornosti. 

IDEJE ZA POČETAK RAZGOVORA IZMEĐU RODITELJA I DJECE 

1. Zamolite svoju djecu da vam ispričaju o stranicama koje rado posjećuju i što vole raditi 
na internetu.

2. Pitajte ih kako ostaju sigurni na internetu. Koje savjete imaju za vas i gdje su ih naučili? Što 
je u redu, a što nije u redu dijeliti?

3. Pitajte ih znaju li gdje mogu potražiti pomoć, gdje pronaći sigurnosne savjete, postavke 
privatnosti i kako prijaviti ili blokirati usluge koje koriste.

4. Potaknite ih da pomognu. Možda vam mogu pokazati kako učiniti nešto bolje na internetu 
ili možda imaju prijatelja kojem bi dobro došla njihova pomoć i podrška.

5. Razmislite o tome kako koristite internet kao obitelj. Što biste mogli učiniti da zajedno 
izvučete više od interneta i uživate u svojim životima na mreži?



PITANJA RODITELJIMA ZA 
PROMIŠLJANJE O VLASTITIM 
NAVIKAMA KORIŠTENJA 
MODERNIH TEHNOLOGIJA

1. Koji mediji su najzastupljeniji u vašoj obitelji? Tko u obitelji je najviše usmjeren na medije? 

2. Imate li pravila o korištenju mobitela na razini cijele obitelji? Na koji način su pravila 
donesena? 

3. Postoji li u obitelji vrijeme bez mobitela ili drugih ekrana? 

4. Koliko kao roditelji koristite mobitel ili druge uređaje? Što djeca mogu naučiti od vas o 
korištenju digitalnih tehnologija? 

5. Razgovarate li s djecom o situacijama koje su za njih zastrašujuće, neugodne ili 
uznemirujuće? 

6. Koliko često su ekrani „dadilja“ vašoj djeci?



KORISNI MATERIJALI KOJE MOŽETE 
KORISTITI U RADU S RODITELJIMA

Slijedi popis materijala koje su stručnjaci Centra za sigurniji Internet izradili u svrhu prevencije i 
edukacije o internet opasnostima. Materijale možete koristiti prilikom kreiranja kratkog predavanja 
za roditelje, roditeljskog sastanka, za potrebe pripreme individualnih razgovora s roditeljima ili 
kako biste osvježili ili proširili vlastita znanja. 

1. Siguran početak nove školske godine – Smjernice za stručnjake i roditelje - https://csi.
hr/2022/09/02/siguran-pocetak-nove-skolske-godine-smjernice-za-strucnjake-i-roditelje/ 

2. Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje – Priručnik za voditelje programa - http://netica.hr/
materijali/Digitalni_prirucnik.pdf 

3. Prešli smo na online – Mogućnosti i izazovi rada u online okruženju - https://cnzd.org/wp-
content/uploads/2022/02/RAD-S-DJECOM-U-ONLINE-OKRUZENJU.pdf 

4. Priručnik o prevenciji vršnjačkog i elektroničkog nasilja - https://sini.hr/wp-content/
uploads/2019/08/Prirucnik-o-prevenciji-vrsnjackog-i-elektronickog-nasilja.pdf 

5. Edukativni materijali izrađeni u sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta – dostupni 
na poveznici: https://www.dansigurnijeginterneta.org/index.php/materijali-i-savjeti/ 

6. Sini.hr – edukativna platforma na kojoj možete pronaći materijale i webinare na temu 
online sigurnosti - https://sini.hr/ 

IZVORI: 
Kuterovac Jagodić, G., Štulhofer, A. i Lebedina Manzoni, M. (2016). Preporuke za zaštitu djece i 
sigurno korištenje elektroničkih medija. Zagreb: Agencija za elektroničke medije. 
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Obiteljski ugovor

Teme koje je korisno uklopiti u obiteljski ugovor

• što volite raditi na internetu?
• Koje aplikacije, igrice i web stranice najviše koristite?
• Jeste li v

Vrijeme pred ekranima
• eviše pred ekranima?
• Kako znamo da nam upotreba ekrana ometa obiteljski život?
• Što možemo napraviti da si pomognemo da ne koristimo ekrane previše?

Dijeljenje sadržaja
• Što možemo provjeriti prije nego objavimo neki sadržaj online?
• Znamo li koristiti posta
• Kako mo

Online sadržaj
• 
• Št
• Kako sami sebe mo

Komuniciranje online
• S kim možemo razgovarati, dopisivati se i igrati online igre? Radi li se tu samo o obitelji, prijateljima   

ili nepoznatim osobama?
• Kako ostati siguran ako komuniciramo s ljudima koje poznajemo samo online?
• Kako možemo paziti na naše prijatelje kada smo online?

Ako nešto krene loše
• Št
• Št

video poziv, da se sastanemo uživo ili podijelimo neke osobne informacije?
• Znamo li kako prijaviti neprimjerene sadržaje i blokirati neželjene kontakte na web stranica, aplikacijama i 

u igricama koje koristimo?

Za kraj
• Kako nam aplikacije r
• Št
• Kada je potrebna revizija ugovora?

Obiteljski ugovor

Top savjeti
• I odrasli i djeca trebaju biti otvoreni mijenjati svoje 

ponašanje na internetu prema ovom ugovoru
• Pripazite na ovo - usmjeravate li se na neprimjereno 

ponašanje ili hvalite primjereno?
• Osigurajte da se ugovor može primijeniti na cijelu obitelj i 

da su svi s njim zadovoljni.
• Ako bude potr

treba odražavati pravo stanje u obitelji i biti primjeren 

Npr. biti ljubazni i poštivati druge online.

Koliko ugovor vrijedi i kada ga treba prilagoditi?

Kako to radimo?
Npr. objavljujemo samo primjerene komentare.

Potpisi
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