
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лични идентитет на интернету 

Креативна продукција:  

     Наредна стваралачка активност заснива се на скупу неколико особина важних за критичко 

размишљање о медијским садржајима: инвентивности, предвиђању на основу познатих 

података и стваралачкој машти – способности замишљања нечег новог, што не постоји у 

стварности.  

     Замислите следећу ситуацију: Рођендан вам је. Три групе људи желе да вам га честитају и 

купе рођендански поклон. 

 

 



 

                                             

     Поклон и рођенданску честитку припремају: 

1) ваши виртуелни пријатељи/ пратиоци на друштвеним мрежама;  

2) ваши пријатељи у животу ван мреже; 

3) алгоритам (вештачка интелигенција) на основу ваших активности на интернету. 

     Размислите шта би ваши виртуелни пријатељи проценили као идеалан поклон за вас, на 

основу података које на интернету остављате о себи.  

     Њихова честитка могла би да гласи овако:  

     Драга/Драги ___________ (упишите своје име или надимак који користите на интернету), 

Срећан рођендан! Желимо ти да и даље будеш __________________, ________________ 

и _________________________ (упишите своје три најуочљивије позитивне особине очигледне 

у вашем представљању на интернету). Нека се оствари твоја жеља да 

____________________________________________________________________________ 

(наведи која је твоја жеља позната твојим виртуелним пријатељима).  

     Процените на који начин би вам рођендан честитали пријатељи ван мреже. Колико њих би 

вам се лично јавило? Шта би вам поклонили?  

     Њихова честитка могла би да гласи овако: 

      Драга/Драги _________________ (упишите како вас зову пријатељи у стварном животу), 

Срећан рођендан! Желимо ти да и даље будеш __________________, ________________ и 

_________________________ (упишите своје три позитивне особине које цене твоји пријатељи). 

Нека се оствари твоја жеља да 

__________________________________________________________________________________ 

(наведи своју највећу жељу познату твојим пријатељима ван мреже). 



 

     Размислите које су ваше свакодневне активности на интернету. Које сајтове посећујете? Које 

речи најчешће укуцавате на претраживачу? Процените на који начин би вам честитала рођендан 

компанија чији алгоритам има приступ вашим активностима на интернету. Шта би био њихов 

рођендански поклон?  

     Њихова честитка могла би да гласи овако: 

     Драга/Драги ________________ (упишите своје име или надимак на интернету у ном. ј.), 

Срећан рођендан! Желимо ти да и даље будеш __________________, ________________ 

и _________________________ (упишите своје три позитивне особине које би алгоритам могао 

да издвоји на основу твојих активности на интернету). Нека се оствари твоја жеља да 

___________________________________________________________________________ 

(наведи коју твоју жељу је могуће препознати на основу твојих претрага и других активности на 

интернету).  

Извођење закључака: 

     Упоредите начине на које би вам све три групе честитале рођендан. До којих закључака 

долазите? У којој мери се ваш интернет идентитет подудара са вашим идентитетом ван мреже? 

Кога познају ваши виртуелни пријатељи?  На који начин се уз помоћ вештачке интелигенције 

персонализује рад са подацима на интернету? Какво је ваше мишљење о томе?  

Задатак: 

     Направите фото-стрип или кратак филм о лику изграђеном на основу вашег интернет 

идентитета. Креирајте простор, активности, ставове и пријатеље користећи податке и објаве са 

свог дигиталног идентитета. Представите продукт свог рада другим ученицима. Какав је ваш 

однос према јунаку/-ињи чији сте лик креирали? Опишите наратив који сте представили. 

Размислите да ли је и такав наратив конструкт стварности. 

 

 

 

 

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. 


