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      Допълнителни насоки 
Темата за дигиталната и медийна грамотност при децата е изключително 

важна за формирането на основни умения и успешни стратегии за 

справяне в ерата на дигиталните технологии във всяка една област на 

живота: учене, намиране на информация, активно гражданство, намиране 

на работа, забавление и общуване. Подходяща е за ученици от всички 

възрасти, като учителят може да адаптира урока според класа, в който смята да го проведе и 

целите, които си поставя. Информацията, включена в казусите и презентацията, е базирана  на 

реални ситуации и сигнали, получени в Центъра за безопасен интернет. Дейностите дават 

възможност на класа като екип да се запознае с Европейската рамка на дигиталните 

комтепентности (в секцията „Какво е дигитална грамотност). 

За да се включите в кампанията е необходимо да проведете първия час и да ни изпратите 

обратна връзка. На всички участвали ще изпратим постер за „Правилата на класа за дигитални 

умения“. Препоръчваме след това да бъде проведен вторият урок, в който децата сами да изведат 

правилата на класа и те да бъдат записани на получения постер. 

Когато говорим за дигитално-медийна компетентност, темата почти веднага се свързва с 

техническите умения, необходими за използването на дигитални устройства като таблети и 

телефони. Това обаче са техническите умения. По същество много важна е способността да се 

намира, преценява, използва и произвежда правдива информация в изобилието от медийни и 

дигитални източници и уменията за ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора в 

онлайн среда. Накратко, дигитално-медийната компентентност представлява социални умения и 

критично мислене, приложени в дигитална среда. 

Защо темата за дигиталната и медийна грамотност? 

Дигиталната и медийна грамотност е много важна за иновациите, растежа и просперитета на 

днешните общества. За съжаление не всеки потребител има необходимите знания, умения и 

нагласи, за да използва медии като интернет по критичен и креативен начин. Това се превръща 

във все по-голям проблем за децата, които стават самостоятелни потребители на интернет още на 

7-8 годишна възраст (според изследване на Националния център за безопасен интернет „Децата 

на България онлайн“, 2016 г. Цялото изследване можете да видите на                     

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/BulgarianNationaResearch2016_Summary_BG_Slides 

.pdf ). Без да имат необходимите знания и умения, децата ограничават употребата на интернет и 

дигитални устройства до занимания без образователна стойност и са в риск от излагане на вредна 

информация и поведение, с които те не са подготвени да се справят. В още по-голям риск са 

децата от уязвими групи, където капацитетът на родителите да говорят и да контролират 

употребата на интернет и дигитални устройства е нисък. В същото време неразвиването на 

ключови умения за живот като дигиталната и медийната грамотност у тези деца задълбочава 

пропастта между тях и връстниците им, лишава ги от ценни възможности за учене и развитие и ги 

затваря в порочния кръг на бедността.  

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/BulgarianNationaResearch2016_Summary_BG_Slides%20.pdf
https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/BulgarianNationaResearch2016_Summary_BG_Slides%20.pdf
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Ето защо образователната система има ключова роля да подготви децата за света, в който 

живеем. Важен елемент от това е изграждането на тяхната дигитална и медийна грамотност. 

Какво е дигитална компетентност? 

Представяме ви елементите за дигитална грамотност, заложени в Европейската рамка за 

дигитална компетентност. Уменията са разпределени в 5 големи области: 

Дигитална област на компетентност: Информация  

Тази област предполага децата да умеят да се ориентират в морето от информация, която ги 

залива онлайн. Това означава са познават основните търсачки като Google, Quant, Bing и др. Да се 

научат да въвеждат ключови думи при търсене и да отсяват вярната от невярна информация, 

мнение от факт. Това най-лесно става чрез: 

• Проверка на информацията от няколко различни източника (както в интернет, така и на 

хартиен носител); 

• Проверка на автора на информацията; 

• Проверка на датата на публикуване; 

• Преценка за целите на публикацията (защо е публикувана); 

• Проверка на цитираните източници; 

• Обмисляне на възможните послания и цели на текста. 

Друга, важна тема е, учениците да знаят как да цитират източници на информация в техни работи: 

правилото е  

Идея за представяне 1-4 кл.: Когато четем или гледаме картинки и филчета и така научаваме 

различни неща, тези неща наричаме информация. Понякога ни се случва да търсим нещо, 

например за някое животно или да се подготвите за уроците си, тогава можете да ползвате 

търсачка като Гугъл  и да напишете с една или няколко основни думи, това, което искате да 

научите. Знаете ли, че има и детски търсачки като KIddle – детска версия на Гугъл. 

 

Дигитална област на компетентност: Комуникация 

Тази област се отнася до използването на телефони, таблети и други технологии за общуване. Най-

честите сайтове и приложения, които децата използват, са игрите, в които има чат канали, фейсбук 

месинджър, инстаграм, вайбър, снапчат, скайп. Децата по-рядко използват електронната поща 

като форма на общуване, поради по-официалната функция, която изпълнява. По-често децата се 

събират в различни групи в интернет, където могат да коментират и взаимодействат с хора от цял 

свят.  

Уменията, които е необходимо децата да развият при общуването онлайн, не са много по-

различни от тези, които е необходимо да развият при общуването „очи в очи“: 
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• Спазване на етикет/(нет)тикет – поздравяване, използване на думи, изразяващи уважение, 

изслушване, изразяване на мнение и др. 

• Споделяне на мнение от първо лице единствено число и като лично мнение. „ Аз мисля, 

че... Чел съм, че .. и тн“ Този подход е превенция за ненужни спорове и конфликти. 

Коментари – „Ти направи“, „Ти грешиш“ – се възприемат като атакуващи и често 

възпрепятстват комуникацията. 

• Полезно е да им помогнем да развият навик да си задават следните въпроси, преди да 

споделят: Вярно ли е?, Полезно ли е?, Вдъхновяващо ли е?, Необходимо ли е?, Мило ли е? 

(от англ. Think – true, helpful, inspiaring, necessary, kind);  

• Използването на емотикони (лица, които изразяват различни емоционални състояния) 

помага на децата за познават и управляват емоциите си, които са основна и неизменна 

част от общуването. Така подкрепяме децата да развият своята емпатия (съпреживяване на 

емоцията на другия). 

Идея за представяне 1-4 кл.: Когато си пишем в скайп, вайбър или говорим ние общуваме и 

това е нашата комуникация. Както е важно да сме вежливи в общуването си очи в очи, така 

е важно и да сме вежливи в интернет. Например, прието е писането с големи букви да е 

израз на това, че се караме или викаме. Какви други неща знаете за вежливото общуване в 

Интернет? А какво са емот иконите?  

Много важно е да научите, че никой няма право да обижда, наранява или тормози друг 

човек, понякога това може да изглежда забавно, но то наранява другия човек! 

 

 

Дигитална област на компетентност: Съдържание 

Всяка публикация, която децата качват в интернет, всичко което правят там, е съдържание, следа 

която те оставят онлайн – коментари, снимки, видео и др. Важни теми, свързани със създаването 

на онлайн съдържание от деца са: 

• Личната информация – какво е лична информация, коя е добре да бъде онлайн, коя не 

бива да се публикува, кой какво може да се споделя и др. 

• Личните снимки, видео клипове и колажи – какво са провокативни снимки, кои са 

злепоставящите снимки, кои са веселите? Ако на снимките или видеото присъстват други 

хора, е редно да бъдат попитани, преди да се качи онлайн. 

• Разбирането, че всичко което се публикува в интернет, се запазва и изгражда дигиталната 

идентичност на човек. Това налага съобразяване на публикациите с образа, който всеки би 

искал да има пред другите. 

• Авторски права и интелектуалната собственост: не всичко в интернет е свободно за 

ползване. Когато се използва чужд труд (писмен или визуален – снимка, видео), 

задължително следва да се посочи авторът на творбата. 
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Идея за представяне 1-4 кл : Когато правим снимки, филмчета, пишем някакви коментар, 

правим си профил или рисуваме, ние творим, тоест ние създаваме съдържание. Както видяхме 

до сега за всяка област има правила и тук е така. Какви според вас биха могли да бъдат?  

Например, ако има снимка с няколко деца е важно преди да я качите в интернет, да попитате 

хората, дали биха искали се качи тази снимка или клип. Важно е също така, да мислим, че 

интернет помни нещата, които сме качили и от тях „научава“ за нас – например това може 

да е адрес на учлището ви или ако качвате рисунки – че обичате да рисувате, а какво научва 

според вас, ако сте обиждали някой?  

 

Дигитална област на компетентност: Решаване на проблеми 

Основните умения в тази област са: 

• Умения за решаване на проблем при възникнала онлайн ситуация – това се отнася както до 

техническите въпроси, така и до социални конфликти, спорове, разминавания.   

• Умения за търсене на помощ, блокиране и докладване. Добре е децата да знаят към кого могат 

да се обърнат, ако нещо неприятно им се случи онлайн (към учител, към родителите си, 

училищния психолог, Центъра за безопасен интернет, Националната телефонна линия за деца 

или другаде). Също така да знаят, че винаги могат да блокират човек и докладват постъпката, 

която ги е притеснила;  

• Умения за използване на технологиите по креативен начин за разрешаване на проблеми: да 

преценят кой подход би бил най-подходящ спрямо различните ситуации и ако не е, да успеят 

бързо да измислят друга стратегия. 

Идея за представяне 1-4 кл : И така, ползвайки интернет всички ни се случва да имаме някакви 

трудности, проблеми и е важно да знаем как да решаваме тези проблеми. Какви проблеми се 

сещате, че може да имаме и как могат да се решават? Ето тук са дадени някой важни 

принципи за решаването на проблеми онлайн всеки може да има проблеми,  важното е да 

потърсиш начин да ги решиш и на вашата възраст това най-добре става с помощта на някой 

възрастен, на който имате доверие. Ако нещо много ви претиснява, да го споделите в къщи, 

защото ви е страх, че ще ви се карат е добре да го обсъдите с консултант на Национална 

линия за деца 116 111 или на Консултативната линия за онлайн безопасност на 124 123. Важно 

е също така, ползването на устройства да се редувано с други дейности като игра навън 

например.  

 

 

 

 

 



 Допълнителни насоки                              
  Учител-будител в дигиталната ера 2017 

 

                                       

Дигитална област на компетентност: Безопасност 

Безопасността онлайн е обща област, която включва всички предходни. Допълнителното тук е: 

• Познаване на рисковете в интернет; 

• Защита на личните данни и профилите; 

• Умения за използване на настройките за защита на устройствата, сайтовете и приложенията. 

Пример за развиване на умения за онлайн безопасност е дейност, чрез която децата се учат как да 

си създават сигурни пароли и как да използват настройките на устройствата и профилите си за 

максимална защита на данните.  

 

Идея за представяне 1-4 кл : И и най-важното за всички нас, безопасността. И така, както 

имаме правила за движението по улиците, така имаме правила и за интернет. Вие всички 

вероятно сте чували някой от тях, за кое се сещате? – Ползването на антивирусна програма, 

какво друго ? Знаете ли какво е парола? А знаете ли какви трябва да са паролите – Важно е те 

да са сложни и тайни, за да не може никой да ги научи и да влезе в профилите ви- например, 

думата парола на нашия слайд е пример за една парола, какво обаче липсва в нея? Добре, точно 

така – няма цифра. А кое спомага никой да не ви разбие паролата – първо да не я казвате на 

никой друг освен на родителите си, второ - винаги да излизате от профилите си, преди да 

спрете да ползвате устройството. Също така, както на улицата са ви казали мама и татко 

да не говорите с непознати, така и в интернет, ако непознат ви пише, споделете го с някой 

възрастен и нета заедно решите какво да правите, ако няма възрастен свържете се с 

Консултативната линия за онлайн безопасност. И още нещо последно, както паролите са 

лични, тоест трябва да ги знаете само вие, според вас има ли други такива лични неща не 

трябва да се казват и на улицата, и в интернет? – Например, адреса ви, работата на майка 

татко или в кое училище учите трябва ли да се казват- правилно, не трябва! Същото е и в 

интернет там не трябва да казвате как се казвате, къде учите, къде работят родителите 

ви, всичко това е лична информация.  

Националния Център за Безопасен интернет има Консултативна линия за онлайн безопасност, 

която, децата, родителите и заинтересованите възрастни могат да се обадят или на пишат, по 

въпроси за онлайн безопасността за деца и юноши.  

Тел: 124 123  и www.Safenet.bg с чат линия от бутона „За съвет“  


