
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Екип на Национален център за безопасен интернет



ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НЕ СА САМО ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ! 

ВКЛЮЧВАТ И УМЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ: 

 Как търсим и проверяваме информация;

 Как общуваме с другите;

 Какво съдържание създаваме;

 Как можем да бъдем в безопасност;

 Как решаваме проблеми; 



ИНФОРМАЦИЯ

Какво правим, за да проверим 

информация в интернет ? 



 Когато проверяваме информация, използваме най-малко два 
независими източника. 
(Wikipedia не е надежден източник, но може да се ползва за 
събиране на източници, които да проверим);

 Ако не познаваме добре сайта, е добре да прочетем повече от 
една статия, за да видим какъв тип статии се публикуват. 

 Ако имаме съмение, че част от информацията е неточна, 
ползваме ключови думи, свързани с информацията която ни е 
неясна. 

 Ако се съмняваме в сайта, може да проверим как е описано 
нещо друго, което вече със сигурност знаем;
  

 



Всяка статия следва да има автор, дата и цитирани 
източници на информацията;

 Когато цитираме сайта/статията, от която сме по-
лучили информацията/, посочваме:

  име и фамилия на автора;  

 заглавие на статията/книгата/;

 година/дата на публикуване;

 източник; 



Какви смятате, че са принципите 

за комуникация онлайн ?

КОМУНИКАЦИЯ



 Уважавам правото на мнение на всеки в интернет;

 Уважавам времето на другите и моето собствено;

 Преди да коментирам или да поствам нещо, е добре да 
помисля как биха се почувствали другите, свързани с този 
коментар и какво биха помисли за мен;

 Коментирам от първо лице единствено число
 „ Аз мисля ...“, „Аз оставам с убеждението, че...“ - това 
намалява риска от спор и предразполага хората към 
конструктивен диалог. Коментари от типа „Ти направи“, 
„Ти грешиш“ се възприемат като нападателни и често 
предизвикват спорове;

 Прието е да се пише с малки букви. 
Писането с големи букви да се възприема като викане.



Какво съдържание създаваме?

СЪДЪРЖАНИЕ



Какво значи създаване на съдържание

 Какво е лична информация и как трябва да отнасям към нея? 

 Какво казвам с публикуваното: буквално (каква информация 
съдържа) и преносно (какви са „скритите“ послания на публикацията); 

 Ако искам да публикувам снимка/клип в интернет, на който има 
други хора, е необходимо да попитам дали са съгласни.

 Преди да споделя нещо в интернет, е важно да мисля (THINK):

Дали е вярно/ is it True?
Дали е полезно/is it Helpful?
Дали е вдъхновяващо/is it Inspiring?
Дали е нужно/is it Necessary?
Дали е мило/is it Kind?

 Всеки профил/приложение иска информация. 
Какво би научил непознат за мен, ако събере информацията 
от различните ми профили?

КАКВО ЗНАЧИ СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ?



РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИ

Какви умения са нужни за решаването 

на проблеми?



При регистрация в нов сайт или при сваляне на ново 
приложение проверявам какви са опциите за:

 Докладване;

 Блокиране;

 Връзка с администратор;

Ако възникне проблем е добре да се сподели 
на доверен приятел и възрастен. 

В случай на нужда потърсете  Национал-на телефонна линия за деца на телефон 116 111 и Консултативна линия към Цен-търа за безопасен интернет на телефон 124 123;

124 123

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

116 111



Какво трябва да знам за 

онлайн безопасността?

БЕЗОПАСНОСТ



 Когато попълвам информация в сайтове и приложения, не давам 
информация за училището, адреса, семейството, интересите и 
приятелите си (вкл. и в снимките);

 Ако ми пише непознат, проверявам информацията, която той дава: 
кога е създаден профилът, дали снимката е истинска („пускам“ я в Google 
search);, задавам „контролни“ въпроси (проверявам дали не лъже);

 Регистрирам се в социални мрежи с реалната или най-близка до нея 
възраст;

  Използвам сложни п@ролИ (дълги, с големи и малки букви, цифри и 
специални знаци). Паролите са лични, като четката за зъби – добре е да 
не се споделя и да се сменя често! 

 Ползвам антивирусни програми; не отварям съмнителни линкове и 
проверявам файловете, преди да ги сваля, за да предпазя устройствата 
от вируси;

  Ако имам проблем, споделям с родител, доверен 
възрастен или на телефон 124 123.

 



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Консултативна линия за онлайн безопасност:
Телефон: 124 123
Чат линия, от бутона 
„За Съвет“
email: helpline@online.bg



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО :)


