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Dobro došli u treće izdanje školskih novina! Željela
bih se zahvaliti u ime svih članova školskih novina
na podršci koju smo dobili ne samo od nastavnika
i ravnateljice, već i od svih učenika ove škole. Hvala
svim profesorima i učenicima na trudu koji su
uložili u naše novine. Ovo je izdanje puno
zanimljivih i edukativnih tema koje svakako vrijedi
pročitati. Ako vam se svidjelo prvo i drugo izdanje,
garantiram vam da vas ni ovo neće razočarati! 
Lijep pozdrav, 

Lara Schatten
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1. Zašto ste odabrali poziv ravnateljice?
Poziv ravnateljice odabrala sam jer je ta ideja potekla od profesora
naše škole i oni su mi dali prijedlog da razmislim o kandidaturi
kako bih došla na to radno mjesto nakon što naša ravnateljica ode
u mirovinu. Ta odluka, tj. proces donošenja te odluke, trajao je
otprilike dvije godine. Tijekom te dvije godine riješila sam neke
stvari kao što su npr. jezična diploma, onda sam upisala studij za 
 upravljanje i vođenje odgojno-obrazovnom ustanovom. Kad sam
vidjela da imam stvarno sve uvjete, odlučila sam se kandidirati za
mjesto ravnateljice, odnosno prijaviti se na natječaj koji je raspisala
naša bivša ravnateljica.

2. Jeste li zadovoljni svojim postignućima?
Jesam, zadovoljna sam. Uvijek kod svakog čovjeka postoji prostor za poboljšanje i za napredak. S
obzirom na to da sam i zaposlena i volim raditi s učenicima, završila sam studij, znanstveni magisterij
i sad ovaj specijalistički  studij mogu reći da se razvijam i u privatnom i u profesionalnom segmentu. 

3. Kakvi su Vaši planovi u vezi budućnosti naše škole?
Planove sam razgradila jako pažljivo analiziranjem situacije koja je na tržištu rada jer naša škola
prvenstveno educira i priprema učenike za tržište rada jer smo strukovna škola. Promotrila sam
situaciju kakva je trenutno u školi  i onda sam napravila razvojni plan kojim sam obuhvatila nekakvih
7 ciljeva koje bih voljela ostvariti u mandatnom razdoblju koje su mi moje kolege udijelili, kao i svoje
povjerenje. Ti planovi odnose se na nastavu - unapređenje nastave, neprestani rad na kvaliteti
nastave, na kulturi škole, na prezentaciji škole u okolini u kojoj škola djeluje - u našoj Varaždinskoj
županiji, ali i u cijeloj  Republici Hrvatskoj te i izvan Lijepe Naše. Također, treba stalno raditi na
poboljšanju materijalnih, digitalnih i tehnički uvjeta, dakle da se škola i daje oprema. Škola je za sad
dobro opremljena, ali treba to kontinuirano nastaviti jer se sve te stvari jako brzo mijenjaju i onda
treba pratiti trendove da bi škola bila u stanju omogućiti učenicima rad i obrazovanje na najnovijoj
tehnologiji. Također je važno raditi na edukaciji i usavršavanju nastavnika koji rade s učenicima kako
bi mogli ponuditi učenicima kvalitetna i suvremena znanja, njegovati kulturu škole u smislu zdrave
škole, dakle promovirati nekakav zdrav način života kod učenika, malo ih aktivirati za sportske
aktivnosti, da vode brigu o svom zdravlju, da ne konzumiraju duhanske proizvode i takve stvari. I još
jedna velika stvar, a to je uvođenje nekih novih zanimanja koji će biti rezultat predmeta koji se
provode u srednjoj školi, dakle otvoriti mogućnosti edukacije novih zanimanja i osuvremeniti
postojeći praktikum i otvoriti restoran za učenike koji su u školi i za ostale.

4. Vi ste  bili profesorica informatike, koliko se ravnateljski posao razlikuje od nastavničkog ?
Jako. Meni je bilo jako lijepo i uvijek ću reći da mi je ugodno u razredu. Posao u razredu odabrala sam
zato jer volim raditi s mladim ljudima jer na taj način obogaćujem i sebe, stalno dobivam neke
povratne informacije, i ja od njih mogu nešto naučiti. Biti ravnatelj je sasvim jedan novi izazov i jako
se razlikuje od posla u učionici. Vladam informatičkim vještinama, ali biti ravnatelj prvenstveno je biti
dobar organizator, komunikator i vizionar .
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6. Koji Vam je posao draži - nastavnički ili ravnateljski?
Premalo je vremena prošlo da bih mogla odgovoriti na to pitanje. Kao što sam rekla, jako
volim nastavnički posao, bila sam jako sretna u razredu. Posao ravnatelja koji obavljam skoro
dva mjeseca doživljavam kao novi izazov u životu u kojem se mogu dokazati i dati
maksimum od sebe, dati ovoj školi sve što znam i sve što mogu napraviti za učenike,
djelatnike i za školu općenito kao instituciju. 

7. Što ste kao dijete željeli biti kad odrastete ?
Dobro pitanje... što sam željela biti? Pa ne znam, svašta smo se igrali, ali kad sam završavala
osnovnu školu, znala sam da želim biti informatičar. Kasnije me put odveo u Varaždin gdje
je Fakultet organizacije i informatike povezao tu moju znatiželju i nekako sklonost i ljubav
prema informatici. Mislim da ću sad na ovome poslu najbolje kombinirati sva znanja koja
sam stekla i da će onda to ispasti na kraju onako kako treba.  

5. Što biste poručili nama i ostalim učenicima u školi?
Učenici ove škole imaju brojne mogućnosti koje im možemo pružiti, nastavnike koji ih
razumiju i koji ih mogu mentorirati i voditi. Znači učenici samo neka budu učenici, neka
slušaju svoje nastavnike, neka budu marljivi, neka se ne boje izreći svoju ideju, neka budu
maštoviti i neka spajaju i kombiniraju sva znanja i sve vještine koje imaju i dobiju na
različitim predmetima.
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Kako se osjećaš kao pobjednica državnog natjecanja
WorldSkills Croatia 2022. u disciplini Tajničko poslovanje?
Jesi li očekivala pobjedu? 
Vrlo sam uzbuđena i sretna. Stvarno nisam očekivala
pobjedu. Dolazila sam svaki dan natjecanja mentorici s
komentarom da je bilo malo teško. Ali evo bila sam jako
sretna kad sam vidjela da sam pobijedila. 
Što misliš da ti je bila najveća motivacija na natjecanju? 
Motivacija su mi bili mentorica, profesorica te obitelj koja je
uvijek bila uz mene. 
S obzirom na to da si trenutno maturantica, koji su tvoji
planovi za budućnost? 
Namjeravam ići na fakultet. Ne znam još hoću li ići na
Učiteljski fakultet ili ću nastaviti neki smjer kao u srednjoj
školi. Uglavnom, ići ću na fakultet, a dalje će biti kako bude.

Nikolina Hižak, 4. A

Intervju s natjecateljima na WorldSkills
Croatia 2022.

Imaš li kakav savjet za nas koje tek čeka matura? 
Mogu reći da samo treba biti ustrojan i vjerovati u sebe, smatrati da nešto možemo kako bismo
postigli željene ciljeve. 

Monika Herceg, 3.P

Jesi li zadovoljna svojim uspjehom?
Jako sam zadovoljna svojim uspjehom, nisam mislila da ću
ostvariti tako veliki uspjeh na natjecanju.
Kakav je bio osjećaj kada si saznala da si prošla na državno
natjecanje?
Bila sam jako sretna i nisam vjerovala da sam uspjela doći do
državnog natjecanja, ali uz puno pomoći mentorice, uspjela
sam.
Što te navelo da se okušaš u natjecanju iz prodajnih vještina?
Htjela sam naučiti što više zadataka vezanih uz prodavaonicu
kako bih bila što uspješnija na poslu. Želja mi je bila i da
upoznam nove prijatelje i da iskusim sebe i svoje znanje, da
vidim jesam li napredovala tijekom svojega trogodišnjeg
školovanja.
Je li natjecanje bilo teško?
Nije bilo teško jer sam imala znanja o tome od prijašnjih
razreda, a sve što nisam znala, naučila me profesorica
Jasminka Prahić Biškup.
Koje si mjesto osvojila?
Osvojila sam 3. mjesto na državnom natjecanju.
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 Kakvo vam je bilo školovanje u Gospodarskoj školi Varaždin?
 Što planirate nakon srednje škole? Ako planirate upisati fakultet -
koji? 
 Preporučate li Gospodarsku školu mlađim generacijama? Zašto?
 Kojeg profesora posebno pohvaljujete? Zašto? 
 Neki savjet za kraj. 

PITANJA
1.
2.

3.
4.
5.

 Bilo je dobrih i loših trenutaka.
 Računalstvo, ekonomija i politologija
su željeni smjerovi za fakultet.
 Da, definitivno preporučamo.
 Jasminka Prstec jer nas je vodila
svugdje, dobra mentorica, profesorica.
 Učite redovito od prvog razreda,
uživajte i zabavite se. Nemojte
ozbiljno sve shvaćati jer ništa ne traje
vječno.  

4.B Hrvoje Grđan, Tara Gerdus i Josip
Ferić 

1.
2.

3.
4.

5.

 Bilo je zanimljivo, puno toga smo
naučili, ali disciplina je jako bitna.        
 Planiram studirati.       
 Da, posebno ako ih zanimaju pravni
predmeti.        
 Saša Pokos jer je smiješan, uvijek nam
je pomogao i bilo je jako zabavno.        
 Učite, opustite se i uživajte.

4. C  Martina Bančić         
1.

2.
3.

4.

5.

 Bilo je dobro, super, puno uspona i
padova, zanimljivo. Korona nas je malo
zeznula jer se nismo dovoljno upoznali
s kolegama, sve u svemu bilo je lijepo,
ali je kratko trajalo.
 Sveučilište u Zadru jer sam se našla u
jezicima. 
 Da, preporučujem jer ima puno
različitih smjerova, škola otvara puno
vrata.
 Posebno pozdravljam Piceka jer bez
njega ne bismo preživjeli i bili bismo
gladni te posebno pozdravljam Renatu
Mađarić, Marinku Klarić Zavrtnik,
Kristinu Kušćar i Antu Karaču. 
 Uživajte jer se jednom u životu ide u
srednju školu.  

4. H Petra Aračić 
1.

2.

3.

4.

5.
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Dana 3. 5. 2022. u dvorani Gospodarske škole Varaždin održan je 7.
Sajam vježbeničkih tvrtki i 5. Sajam učeničkih zadruga te je u
sklopu projekta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i
ugostiteljstvu Zabok uspješno održan Mali Gastro.
Prezentacijom ugostiteljskih zanimanja, prvenstveno kuhar i
konobar, te kroz aktivnosti partnerskih škola, u Gospodarskoj školi
Varaždin u utorak 3. svibnja održan je tradicionalni susret učenika
srednjih ugostiteljskih škola sjeverozapadne Hrvatske pod nazivom
„Mali Gastro“ na kojem je više od stotinjak učenika uz mentoriranje
svojih nastavnika predstavilo vještine naučene na strukovnim
vježbama i praktičnoj nastavi. Ova manifestacija dio je aktivnosti
europskog projekta ReCeZa - Regionalnog centra kompetentnosti
u turizmu i ugostiteljstvu Zabok, koji obuhvaća partnerske
strukovne škole Gospodarsku školu Varaždin, Srednju školu Prelog i
Turističko-ugostiteljsku i prehrambenu školu Bjelovar.

SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI I UČENIČKIH ZADRUGA
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 mjesto VT Čoko hiža d.o.o., mentorica Iva Vukotić
 mjesto VT AURUM d.o.o., mentorica Nataša Roginek
 mjesto VT SOAP & CREAM d.o.o., mentorica Iva Vukotić

 mjesto VT SLATKI SAN d.o.o., mentorica Jasminka Prstec
 mjesto VT KAKTOOS d.o.o., mentorica Iva Vukotić
 mjesto VT REGOČEVE SLASTICE d.o.o., mentorica
Manuela Mihaljević Sabljak

 mjesto VT VINARIJA ROYAL d.o.o., mentorica Jasminka
Prstec
 mjesto VT SIPS – ŠPED d.o.o., mentorica Darinka Lončar
Kočić
 mjesto CVJETNI DVORI d.o.o., mentorica Marina Šverko

Na 7. Sajmu vježbeničkih tvrtki dodijeljene su nagrade u tri
kategorije:

Predstavljanje vježbeničke tvrtke
1.
2.
3.

Vizualni identitet vježbeničke tvrtke
1.
2.
3.

Prodajne aktivnosti vježbeničke tvrtke
1.

2.

3.
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1. mjesto osvojila je UZ „Sunce“, mentorica Andrijana Herceg
2. mjesto osvojila je UZ „Jabuka“, mentorica Sabina Lončarić
3. mjesto osvojila je UZ „Ivančica“, mentorica Melita Broda

Sudionici učeničkih zadruga natjecali su se u dvije kategorije te su
dodijeljene sljedeće nagrade:

U kategoriji Predstavljanje učeničke zadruge i prodajni razgovor:

1. mjesto osvojila je UZ “Jurek“, mentorica Elena Kovačić
2. mjesto osvojila je UZ “Barok“, mentorica Sonja Tušek-Podobnik
3. mjesto osvojila je UZ "Mali kreativac“, mentorica Snježana Hranić

U kategoriji Vizualni identitet učeničke zadruge:

Ukupni pobjednik s najvećim brojem bodova bila je VT SIPS – ŠPED d.o.o. 

SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI I UČENIČKIH ZADRUGA
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Natjecanja

Održano izlučno natjecanje u disciplini
TAJNIČKO POSLOVANJE
Dana 3. ožujka 2022. godine naša škola bila je
domaćin izlučnog natjecanja u disciplini Tajničko
poslovanje. Na izlučnom natjecanju sudjelovali su
učenici 3. i 4. razreda smjera Poslovni tajnik i
Upravni referent iz Gospodarske škole Varaždin.
Naša učenica Nikolina Hižak iz 4. a razreda, smjer
Poslovni tajnik, uz mentoricu Ivu Vukotić osvojila
je 1. mjesto na izlučnom natjecanju i plasirala se
na državno natjecanje učenika strukovnih škola
Worldskills 2022. 

FINALE U FUTSALU ZA DJEVOJKE
U petak 11.3.2022. godine održano je finale u
futsalu za djevojke srednjih škola Varaždinske
županije. Naše djevojke zauzele su 3. mjesto u
županiji. 
Voditeljica ekipe bila je prof. Ana Oreški, a
natjecale su se:
Paula Škrlec
Anamarija Fot
Lana Jerešić
Ema Hleb
Leona Buljan
Lana Koščak
Kiara Sabati
Paula Škrlec
Helena Svetec

7

 
Učenice Gospodarske škole Varaždin sudjelovale na međunarodnom natjecanju iz
turizma i ugostiteljstva u Italiji
U sklopu aktivnosti projekta ReCeZa naše učenice sudjelovale su na timskom natjecanju
Caroli Hotels - Tourism Competitions for European Hotel and Tourism Schools – 7th
Edition u Gallipoliju, Italija. Natjecanje se održalo od 16. do 19. ožujka 2022. godine.
Učenica 3. V razreda, smjera Kuharica, Valerija Bunić natjecala se u disciplini Culinary
arts (mentor prof. Nevenka Bosilj), dok se učenica 3. N razreda, smjera Hotelijersko-
turistički tehničar, Lorena Rogina natjecala u disciplini Hospitality (mentor prof. Nataša
Roginek). U pratnji učenica bio je koordinator projekta Saša Pokos.
Učenice su osvojile nagradu voucher za vikend smještaj u jednom od Caroli hotela, a ono
mnogo važnije, mogućnost odrađivanja stručne prakse u trajanju mjesec dana!

PRVO MJESTO osvojila je PETRA
ARAČIĆ!
Na županijskom natjecanju iz znanja
španjolskoga jezika natjecale su se
tri učenice 4. H razreda: Petra Aračić,
Mateja Crnčić i Marta Maček pod
mentorstvom profesorice Renate
Mađarić. Učenice su pokazale
zavidno znanje i ostvarile sljedeće
rezultate: 1. mjesto: Petra Aračić, 5.
mjesto: Marta Maček, 7. mjesto:
Mateja Crnčić.
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DRŽAVNO PRVENSTVO U FUTSALU ZA
SREDNJE ŠKOLE
Muška futsal ekipa Gospodarske škole Varaždin
osvojila je 5. mjesto na Državnom prvenstvu
srednjih škola u Poreču!
Na prvenstvu su nastupile 24 najbolje ekipe iz
Republike Hrvatske. Mentorica i voditeljica bila je
prof. Ana Oreški. U skupini su mladići igrali protiv
ekipe iz Karlovca i iz Slavonskog Broda i izborili 1.
mjesto te se tako plasirali u četvrtfinale
prvenstva.

NAGRADA ZA NAJBOLJI VIDEOURADAK U
ORGANIZACIJI NATJEČAJA HRVATSKIH
VODA
U okviru informativno–edukativnog natječaja
Hrvatskih voda „Najmlađi za vode Hrvatske
2021. – 2022.“ posvećenog Svjetskom danu
voda 2022. i temi „Podzemne vode: učinimo
nevidljivo vidljivim“, učenice 4.E razreda
Rebeka Brlek, Lana Đuras i Damjana Petovar
kreirale su videouradak pod nazivom
„Unaprijedite svoj kraj: Učinite nevidljivo
vidljivim“ koji je u kategoriji razreda srednjih
škola proglašen najboljim videozapisom. Na
natječaju su sudjelovale i učenice Ema Huzjak
i Maria Zeba, također iz 4.E razreda s
digitalnim plakatom pod nazivom „Učinimo
nevidljivo vidljivim“, te učenica Rebeka Brlek s
pjesmom „Nevidljiva“. Mentorica je svih
učenica Jasminka Prstec.

WorldSkills Croatia 2022. - SJAJAN NASTUP
UČENIKA GOSPODARSKE ŠKOLE VARAŽDIN
Učenici Gospodarske škole Varaždin postigli su
izvrsne rezultate na državnom natjecanju
WorldSkills Croatia 2022. Natjecali su se u čak pet
disciplina, a to su Prodajne vještine, Tajničko
poslovanje, Smotra vježbeničkih tvrtki, Poslovanje
turističke agencije i Poslovanje recepcije hotela.
Natjecanje se održalo na Zagrebačkom velesajmu
od 10. do 12. svibnja 2022. godine.

Biser mora – međunarodni kulinarski festival
- učenice Gospodarske škole Varaždin
osvojile 3. mjesto!
Međunarodni kulinarski festival „Biser mora“
jedan je od najambicioznijih projekata udruge
ŠKMER. Projekt je osmišljen kao kuharsko
natjecanje profesionalnih kuhara, slastičara,
pizza majstora i turističko-ugostiteljskih škola.
Manifestaciju poprate domaće i strane
novinske i televizijske kuće i posjeti nekoliko
tisuća ljudi. Našim učenicama i mentorici
sudjelovanje na manifestaciji omogućio je
projekt ReCeZa – Regionalni centar Zabok. Na
natjecanju u kuharstvu sudjelovale su učenice
Gospodarske škole Varaždin, Marija Šimunić i
Indira Pisačić, te osvojile izvrsno 3. mjesto u
veoma snažnoj međunarodnoj konkurenciji.
Njihova mentorica bila je Mirjana Habek.
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Sigurnost na Internetu

Na Internetu su u svakom trenutku dostupni milijuni korisnika iz svih dijelova svijeta.
Nažalost, među tim korisnicima postoje mnogi s lošim namjerama.

U današnje vrijeme Internet nam nudi mnoge
mogućnosti pa time lako možemo prikriti
svoj stvarni identitet što u jednu ruku može
biti dobro, a u drugu čak i loše.
Nepažljivi korisnici često drugima daju svoje
podatke koji na kraju mogu biti
zloupotrijebljeni.
Naši osobni podatci ne moraju biti dostupni
svima (ime i prezime, adresa i mjesto
stanovanja, broj telefona, itd.)

Nikada nismo sigurni u pravi identitet osobe na Internetu

Mnogi ljudi danas se lažno predstavljaju i pokušavaju doći
do tuđih osobnih podataka. Jedan od načina jest da dođu
u kontakt s osobom na nekoj društvenoj mreži. Nažalost,
ljudi ponekad budu previše lakovjerni i dijele svoje
fotografije i podatke s osobama koje ne poznaju. Također,
neke osobe žele nam nauditi pa ne bi bilo pametno
upoznavati uživo osobe za koje mislimo da su nam
prijatelji samo zato što se poznajemo online.
Pojavljuje se i dosta nagradnih igara i drugih igara na
sreću koje su lažne, a cilj im je oduzeti nam novce s
bankovnih računa i druge podatke.

SAVJETI

 Nemojte davati osobne podatke
nepoznatim osobama.
 Prijavite osobe koje vas uznemiravaju
porukama/ pozivima/ fotografijama, itd.
 Nikad ne šaljite fotografije koje ne biste
željeli pokazati drugima (lako mogu biti
poslane dalje).
 Ne brišite dokaze protiv zlostavljača koji
vas uznemiruje.
 Nemojte se sami uživo nalaziti s osobom
koju ste upoznali online.
 Imajte drugačije lozinke za svaki korisnički
račun na Internetu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7. Ne nasjedajte na lažne nagradne igre jer u
većini tih igara vama bude oduzeto nešto.
8. Ne objavljujte bilo kakve sadržaje na
društvenim mrežama.
9. Zapamtite - SVE ZAUVIJEK OSTAJE NA
INTERNETU!
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Nasilje u medijima

KAKO NASILJE U MEDIJIMA UTJEČE NA DJECU?

izazivaju tjelesnu pobuđenost i
emocionalno uznemiravanje,
djecu uče agresivnim ponašanjima i potiču
na to,
čine djecu neosjetljivima na nasilje i stvara
im dojam da je to normalno ponašanje.

Nasilno ponašanje definira se kao tjelesno
(tjelesna ugroza, bol, povreda) i netjelesno, tj.
verbalno (vikanje, psovanje, vrijeđanje,
kritiziranje, širenje laži, itd.) i ono kojim se dijete
isključuje iz društva i okoline. Time može doći
do nasilja kao ekstremnog oblika agresivnog
ponašanja - tjelesno, psihičko i seksualno.
Nasilni sadržaji potencijalno su štetni jer mogu
prouzročiti sljedeće učinke:

"NASILNE" VIDEOIGRE I NJIHOV UTJECAJ NA
DJEČJE PONAŠANJE

Iako svi mislimo da postoji jasna veza između
videoigara i dječje agresivnosti, dokazano je
da i nije baš tako. Nedavno je provedeno
istraživanje kojim su znanstvenici zaključili da
videoigre ne utječu na agresivno ponašanje
djece, već na poremećaje raspoloženja poput
depresije i anksioznosti.

ŠTO ZNAČE PROGRAMSKE OZNAKE 12, 15 I 18?

Sadržaji u kojima je zastupljeno verbalno i
fizičko nasilje ne smiju se emitirati u
programima za djecu.

Kategorija 12
Atmosfera u programima bez te oznake ne
smije izazivati strah, napetost i nelagodu. Ne
smiju se prikazivati naznake rana, krvi,
masnica, slomljenih ruku i slično. Sadržaji s
tom oznakom uglavnom sadržavaju udaranje,
borbe šakama, razno oružje, ratne sukobe, itd.

Kategorija 15
Programi s tom oznakom sadržavaju prizore
tjelesnog i ostalih oblika nasilja. Prikazuju se
scene samoubojstava, vješanja,
samoranjavanja i slično. Označuju se tom
oznakom kako adolescenti ne bi pokušali
nauditi sebi na temelju primjera u filmu ili
seriji.

Kategorija 18
Programi sadrže scene grubog, brutalnog
tjelesnog, psihičkog i seksualnog nasilja. U
krupnom planu i na detaljan način prikazuje se
nasilno ponašanje.
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Vrste medija 
Mediji

sredstva društvenog priopćavanja, skupni naziv za komunikacijska sredstva
mediji su sastavni dio suvremenog društva
razvijaju se usporedno s društvom
temeljna je uloga medija prikupiti, obraditi i plasirati informacije u javnost – dok je taj princip
rada medija ostao isti, promijenile su se dodirne točke s publikom
značajno se promijenila dostupnost i brzina širenja informacija – informacije se putem
društvenih mreža mogu širiti brzo, naglo i na potpuno nepredviđen način

Možemo ih podijeliti na: 

Elektroničke 
filmovi - vizualna je projekcija u pokretu, najčešće ozvučena
radio - zasnovan na tehnološkom postupku prijenosa govora i zvuka putem
radiovalova 

televizija- tehnički sustav koji omogućuje stvaranje, obradbu, prijenos, odašiljanje
i prijam električnih signala koji prenose pokretne slike, zvuk i pisane obavijesti

računalo - naprava za obavljanje računskih operacija 

Internet - svjetski sustav međusobno povezanih računalnih
mreža

 

Tiskane

knjiga - svaki pismom fiksirani jezični dokument većeg opsega, zabilježen na lako
prenosivu materijalu

novine - svako periodično izdanje koje u pravilu izlazi dnevno ili tjedno, rjeđe
petnaestodnevno i mjesečno, uz označeni datum i redni broj, uvijek istoga naziva 

časopis - vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od
godine, a dužim od petnaest dana

strip - slijed crteža što obično prikazuje neku priču, najčešće popraćen tekstom
u oblačićima na crtežima

plakat - oblik vizualne komunikacije, slikovno-tekstualna obavijest
izložena na javnim mjestima

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=55493
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Problemi dezinformacija

Problem dezinformacija na Internetu u današnje vrijeme sve je veći.

 podrijetlo
 izvor
 datum
 mjesto
 motivacija

Kako provjeriti autentičnost fotografije?
Obrnuta tražilica fotografija omogućuje pretraživanje Interneta pomoću fotografija umjesto
ključnih riječi. Dakle, u tražilicu umjesto ključnih riječi dodajete (uploadate) slikovnu
datoteku ili unesete URL (poveznicu) slike. Tražilica uspoređuje vašu sliku s milijardama
drugih u svojoj bazi podataka, tako da možete otkriti postoje li identične ili slične fotografije
na Internetu te gdje i kada je slika objavljena. Na taj način možete vidjeti je li ista slika ranije
objavljivana i u kojem kontekstu te tko ju je sve koristio.

"Šalabahteri" za provjeru točnosti informacija
1.
2.
3.
4.
5.

 financijskog: vođenje internetskih stranica koje objavljuju dezinformacije može biti
veoma unosan posao
 političkog: dezinformacije se mogu kreirati i dijeliti s ciljem diskreditiranja političkog
kandidata na izborima ili sličnog drugog pokušaja utjecaja na javno mnijenje
 društvenog: s ciljem povezivanja s određenom grupom na mreži ili izvan nje.
Primjerice, pobornici teorija zavjera, protivnici cijepljenja, ekstremne političke opcije i
slično.
 psihološkog: traženje prestiža ili potvrđivanje vlastitih stajališta
 iz šale i radi zabave: ljudi ponekad testiraju potencijal društvenih mreža iz zabave

Zašto ljudi (svjesno ili nesvjesno) dijele dezinformacije?
Kada ljudi nesvjesno dijele dezinformacije, smatra se da to rade iz istih motiva iz kojih
dijele vijesti: radi društvenog odobravanja i prihvaćanja jer sadržaj potiče emocije, zbog
političkih i ideoloških vjerovanja te radi želje da informiraju prijatelje i pratitelje ne znajući
da ih, zapravo, dezinformiraju.
Kada ljudi svjesno dijele dezinformacije najčešće to čine iz ovih 5 motiva:

1.

2.

3.

4.
5.

Priručnik o internetu i društvenim mrežama za osobe treće
životne dobi
Vodič za srebrne surfere sadrži korisne informacije i savjete za
korištenje Interneta i društvenih mreža za osobe treće životne dobi
te prijedloge vježbi koje se mogu provoditi u domovima za starije
osobe, udrugama umirovljenika i knjižnicama, ili pak samostalno.
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