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Допълнителна информация за учители 

Ден за безопасен интернет 2014 

Въпреки че е трудно да се говори с по-малките деца за интернет, има начин, по който да им 

разкажем за важните неща, които трябва да знаят. Една идея, която можете да използвате, е да 

създадете общи правила на класа за онлайн пространството.  

За да разбират правилата, малчуганите не е задължително да използват компютър в момента. 

Повечето деца между 1 и 4 клас вече имат някакъв опит в мрежата, дори и само с игри. 

Можете да представите на децата правилата, като ги насърчите да изберат това 

правило, което им се струва най-важно, и да го нарисуват, да направят колаж или да 

напишат кратък разказ по него. За да направите правилата наистина за целия клас, 

можете да опитате да групирате децата, така че да работят съвместно. Преди да 

закачите своите правила в класната стая, можете да проведете гласуване, за да видите 

дали правилата са разбираеми. 

Правилата, които ми помагат в интернет: 

1. Знам, че в интернет не всеки е такъв, за какъвто се представя, затова внимателно 

подбирам с кого общувам и се съветвам с родителите си. 

За децата концепцията да не разговарят с непознати е доста ясна. Тя лесно може да се пренесе 

и в интернет пространството. Допълнителният акцент в това правило може да се сложи върху 

възможността човек да се представя за такъв, какъвто си иска, когато стои пред компютъра. 

Може да се обсъди какви са техните мисли по този въпрос.  

2. Когато общувам с непознати в интернет, използвам прякор (ник) и аватар, а не своето 

име и снимка. Никога не казвам адреса, където живея, училището, в което  уча, и 

телефонния си номер. 

Добре е да се обясни на децата какво означават прякор и аватар, за да сте сигурни, че всички 

знаят значението им. Можете да използвате следните предложения: 

o Прякор (никнейм, ник) – име, което използваме, за да се представим в интернет. То 

не е нашето собствено, но не е и на друг човек, когото познаваме. Това име е 

измислено лично за нас и може да включва любим герой, музикант, филм или нещо 

друго. 

o Аватар – картинка, която ни харесва, но на която не се вижда нашето лице или 

лицата на нашите близки и приятели. Отново може да бъде свързана с любимите 

ни неща. 

3. Преди да кача снимка, питам мама или татко дали е подходяща. 

Качването на снимки е много популярно в днешно време, когато социалните мрежи са едни от 

основните места за комуникация в онлайн средата. Снимките са обикновено емоционални 
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моменти, които хората искат да споделят с другите, но рядко се замислят до кого може да 

достигне снимката и дали няма да изиграе негативна роля след време за репутацията им. 

Въпреки че това са неща, трудни за обясняване на децата, бихте могли да ги насочите към 

познатото за тях правило да се консултират с родителите, преди да предприемат стъпка в 

интернет. 

4. Паролите са лични, не ги давам на никого и ги сменям достатъчно често. 

Децата са наясно, че паролите са важни, но е добре да се подчертае, че те са вход към 

профилите им и съответно към информация за тях и затова трябва да бъдат добре пазени и 

достатъчно сложни. Споделянето на паролите не бива да се случва с никой друг освен с 

родителите. 

5. Говоря с родителите си за всяка нова игра, която искам да инсталирам, за да разбера 

дали е безопасна. 

Децата играят много игри в интернет. Голяма част от тях са образователни и специално 

създадени за тяхната възраст, но все пак остава рискът детето да се подведе по картинката на 

дадена игра, която не е предназначена за него. Друга възможност е детето да не разбере, че 

играта е платена. 

6. Когато някой ме притеснява или обижда в интернет, спирам да общувам с него, без 

да му отговарям. Споделям с мама и татко за това. 

Общуването в интернет е все още ново преживяване за децата. Те най-често имат опит, ако 

разговарят с роднини далеч от тях по Скайп или през Фейсбук. Въпреки това е важно да 

поговорим с децата какво да правят, ако някой ги притеснява или обижда. 

7. Когато попадна в интернет на нещо, което ме плаши или притеснява, споделям с 

мама и татко. Знам, че можем да се свържем с Българската линия за онлайн 

безопасност. 

Същото се отнася и за сайтовете, на които детето може да попадне, ако има неограничен 

достъп до мрежата. Вие можете да прецените дали е уместно да разкажете на класа за услугата 

Българска линия за онлайн безопасност – създадена специално, за да помага на всички 

заинтересовани страни при проблем на дете в мрежата. 

8. Разказвам и показвам на мама и татко нещата, които ми харесват в интернет. Толкова 

е хубаво, когато се забавляваме заедно! 

И не на последно място, нека обръщаме внимание и на хубавите неща. Освен да споделя за 

трудностите, е много важно детето да споделя и полезното, и приятното в интернет. Тук може 

да се допълни и споделяне с приятелите и учителя. 


