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ДИГИТАЛНИ КОМПЕНТЕНЦИИ – казуси 
 

Дигитална област на компетентност: Информация  

„Елена е на Х години* и има домашна работа/работи по проект, за която/който е нужно да търси 

информация в Интернет. Какво бихте посъветвали Елена, за да си подготви домашното?“  

Помощни въпроси: 

• От къде да може да намери информация? 

• Как да провери дали намерената информация е вярна? 

• Как Елена следва да включи информацията в домашното си/проекта си? 

 

Дигитална област на компетентност: Комуникация 

 „Иван е на Х години*. Наскоро се е запознал с момче, което играе същата игра като него и са 
започнали да си пишат в чата. Новия приятел на Иван иска да си станат приятели в социалните 
мрежи – фейсбук, инстаграм, вайбър. Какво бихте посъветвали Иван, как да се държи с 
непознатото момче?“  
Помощни въпроси: 

• Какво може да се случи, ако Иван приеме поканите? А ако ги откаже? 

• Как може да му откаже, без да бъде груб? 

• Какво да направи Иван, така че да провери дали новият му приятел е този, за когото се 

представя в интернет? 

• Как е добре да се държи Иван, докато играят, така че да покаже уважение към другото 

дете? А за да изиска уважение към него? 

 

Дигитална област на компетентност: Съдържание 

„Калоян е на Х години* наскоро е направил забавно клипче/снимка с негов съученик. Какво ще 
помогне на Калоян да реши, дали да го публикува ?“  
Помощни въпроси: 

• Какво значение има дали неговия съученик се е съгласил клипа/снимката да бъде 

качена в интернет? 

• Как биха реагирали другите, ако публикува тази снимка/клипче?  

• Как би се почувствал съученикът на Калоян, който участва в клипа/снимката? 
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Дигитална област на компетентност: Решаване на проблеми 

„Петя е на Х години*. Наскоро забелязва, че нейни приятелки започват да я обсъждат и да ѝ се 
присмиват. От няколко дни Петя не може да влезе в профила си във Фейсбук и разбира, че някой 
пише неприятни неща от нейния профил. Какви неща трябва да знае Петя, за да реши тази 
ситуация?  
Помощни въпроси: 

• На кого би следвало да каже Петя, че профила ѝ е откраднат и се злоупотребява с него? 

• Как може Петя да разреши неприятната ситуация и да оправи отношенията с 

приятелките си? 

• Кой може да ѝ помогне? 

• Как могат да постъпят приятелките на Петя, вместо да я обсъждат зад гърба ѝ и да ѝ се 

подиграват? 

Дигитална област на компетентност: Безопасност 

„Борис е на Х години*. Наскоро си е направил профил в социална мрежа (Facebook). Какво следва 
да направи Борис, за да защити профила си и да управлява по-добре информацията в него?  
Помощни въпроси: 

• Какви са възможностите за управление на информацията в профила? 

• Как да направи настройките си, така че да защити информацията в профила си? 

• Каква парола е добре да сложи и на кого може да я споделя? 

• Каква лична информация публикува за себе си? Каква информация може и каква не е 

добре да се публикува онлайн? 

• Какво ще се случи? Общо колко неща ще знаят познатите и непознатите на Борис, ако 

съберат информация за него от различните му профили? 

 

 

* Когато използвате примерните ситуации, определете възрастта на главните герои с 

близка до възрастта на децата, с които провеждате урока. 


