
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентитет у дигиталном окружењу – преиспитивање и грађење 

Истраживачки задатак бр. 1:  

     Уз помоћ интернета истражите значење појмова: идентитет, интернет идентитет, 

дигитални идентитет, идентитет кроз аватар. Презентујте резултате претраге.   

Истраживачки задатак бр. 2:  

     Поделите се у групе од по 4 до 5 чланова. Свака група има задатак да истражује један лични 

и један групни интернет идентитет. Избор интернет идентитета који истражујете треба да прати 

ваша интересовања. На пример: интернет идентитет познатих личности на друштвеним 

мрежама, јутјубера, инфлуенсера, музичких група, образовних институција попут државних и 

приватних средњих и основних школа, чије идентитете можете међусобно упоредити, спортских 

друштава, хуманитарних удружења, покрета за заштиту животиња итд. 



      

     При истраживању интернет идентитета поставите следећа питања: 

 Ко креира интернет идентитет те особе/групе и због чега? 

 Коме се пошиљалац/пошиљаоци тог медијског садржаја обраћа/-ју? 

 Која информација о истраживаној личности/групи доминира у представљању? 

 Којим информацијама је дат мањи значај или се уопште не помињу, а важне су за стицање 

потпуног увида о тој личности/групи? 

 Које вредности и стил живота заступа особа/група чији интернет идентитет истражујемо? 

 У којој мери су информације које чине интернет идентитет истраживане особе/групе 

тачне? 

 На који начин се та особа/група представља на фотографијама и видео снимцима које 

објављује? 

 Које називе производа или маркетиншке слогане видите на фотографијама и у видео-

снимцима особе/групе чији идентитет истражујете? 

 Које садржаје са других интернет идентитета особа/група подржава и дели? 

 Да ли су и у којој мери у оквиру интернет идентитета присутни говор мржње и негативни 

коментари усмерени према другима? 

     ВАЖНО! Предмет истраживања никако не може бити лични интернет идентитет неког од 

ученика школе или било које личности која је повезана са ученицима у школи.  

Чек-листа: 

     Пре почетка истраживања све групе заједно усаглашавају јединствену чек-листу на основу 

које ће истраживати изабране интернет идентитете. Чек-листа може да садржи следеће ставке: 

 аватари или стварне личности/групе; 

 ставови и вредности који се заступају; 

 начин представљања; 

 животни стил који се заступа; 

 процена релевантности и поузданости информација које особе/групе пласирају о себи; 

 поруке које се шаљу фотографијама и видео-снимцима; 

 атрактивност интернет идентитета и број виртуелних пријатеља/пратилаца (могући 

разлози популарности/ непопуларности); 

 однос према информацијама које долазе од других интернет идентитета (подршка и 

дељење садржаја с једне стране и заступљеност говора мржње, негативних коментара и 

акција усмерених према другим особама са друге). 

 



 

Презентовање резултата:  

     Након спроведеног истраживања презентује резултате по групама. Чланови сваке групе треба 

да изнесу закључке о сличностима и разликама измећу личног и колективног идентитета који су 

истраживали, стварног и интернет идентитета оба субјекта истраживања, као и да дају своје 

виђење исправне изградње идентитета у дигиталном окружењу.   

Самоевалуација:  

     Добијене резултате у претходном истраживању индивидуално користите да бисте проценили 

сопствени идентитет који градите на друштвеним мрежама и Јутјубу. Уколико сматрате да је 

потребно, коригујте свој интернет идентитет и начине интеракције на мрежи.  

     ВАЖНО! Само уколико желе, ученици могу презентовати акције које су извели на грађењу 

личног интернет идентитета. 

Дебата:  

     Организујте дебату на тему: Идентитет у стварности и идентитет у дигиталном 

окружењу. 

     Размислите због чега људи имају потребу за идентитетом и у дигиталном окружењу. Зашто 

су фотографије и видео садржаји које објављују на интернету најчешће нереална слика њихове 

стварности? Процените које предности и опасности може донети поседовање личног интернет 

идентитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 


