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   Компетенции за демократична култура. Програма за дигитално гражданство 

                           Бургас  11 септември, 2017 

 

Цели: 

 Запознаване, разбиране и критическо оценяване на модела на компетенции за 
демократичнта култура на Съвета на Европа 

 Изясняване на идеята за дигитално гражданство и запознаване с учебна програма за 
дигитално гражданство за среден и горен курс 

 

Програма: 

9.00     -  Представяне на целите на курса  

9.15     -  Представяне на модела на компетенции на демократична култура, на общите  

                принципи на разработването му. 

10.30   -  Работа в малки групи по различните групи компетенции и предсавяне и обсъждане в 

               в голямата група 

12.00   -  Обедна почивка 

12.30   -  Дигитално гражданство и образование за дигитално гражданство – представяне на 

               концепцията 

13.30   - Представяне на учебна програма и на уроци  по дигитално гражданство – обсъждане. 

15.30   - Обсъждане на модела за разработване на уроци по дигитално гражданство и  

               договаряне на условията за разработване и представяне на уроци. 
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Добре дошъл в 21 век. Ти си  мрежданин (гражданин на мрежата) и 

съществуваш като гражданин на света, благодарение на 

глобалната връзка, която мрежата прави възможна. За теб всеки е 

съотечественик. Физически живееш в дадена страна, но си във 

връзка с голяма част от света чез глобалната компютърна мрежа. 

Виртуално ти си съсед на всеки друг мрежданин по света. 

Географското разделение се замества от съществуване в едно и 

също виртуално пространство. 
 

— Майкъл Хаубен 

 

Компетенции за демократична култура – Модел на Съвета на Европа
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Компетенции за демократична култура 

  Използва се понятието „демократична култура“, а не демокрация, за да се наблегне на факта, че докато демокрацията 

не може да съществува  без демократични институции и закони, такива институции и закони не могат да работят, докато 

не бъдат вкоренени в в демократичната култура – в демократичните  ценности, нагласи и практики. Съществува и взаимна 

зависимост между демократичната култура и междукултурния диалог в обществата с различни култури: междукултурният 

диалог е необходим, за да се осигури вклюването на всички гражданив демократичните дискусия, спорове и дебати.  

Твърдението е, че докато човек трябва да придобие ред компетенции, за да участва ефективно в демократичната 

култура, тези компетенции не са достатъчни за ефективно участие, защото демократичното участие изисква подходящи 

институционални структури. С други думи, и компетенциите и демократичните институции са в основата на 

демократичната култура. Демократичното участие изисква намаляването на социалните и структурни неравенства. Ако 

те съществуват, групите в неравностойно положение ще бъдат маргинализирани в демократичния процес, каквито и да 

са компетенциите на техните членове. 

 Междукултурният диалог се определя като диалог между индивидите и групите, които се възприемат като отличаващи 

се помежду си с това, че имат различни връзки. 

Демократичната компетенция се определя като способност да се мобилизират и използват  значими ценности, нагласи, 

умения знания и/илиразбиране, за да се отговори по подходящ начин и ефективно на предизвикателствата, изискванията 

и възможностите , съществуващи в демократичните и междукултурни ситуации. Компетенцията е динамичен процес, при 

който компетентните индивиди мобилизират и използват психологически ресурси по активен и адаптивен начин, за да 

отговорят на възникващите нови обстоятелства. 

В допълнение към тази употреба на компетенция, се използват и „компетенции“ – това са специфични индивидуални 

ресурси – ценности, нагласи, умения, знания, разбиране –които се мобилизират и използват , за да се постигне 

компетентно поведение. С други думи компетенцията се изразява в подбора, активирането и организацията на 

компетенции по координиран, адаптивен и динамичен начин в конкретни ситуации. 

Моделът е изграден като са анализирани съществуващи те модели на компетенции и от тези модели са извлечени 

няколкостотин индивидуални компетенции, от които са включени в модела 55. След анализ и подбор в модела остават 

20 компетенции: 3 за групи ценности, 6  за нагласи, 8 за умения и 3 за знания и критическо разбиране. 

 

 Модел на компетенциите за демократична култура 

Ценности 

Ценене на човешкото достойнство и на правата на човека 

Тази ценност се основава на общото мнение, че всеки човек е равен с другите, има равно достойнство и има право на 

еднакво уважение и има същите  права  на човека и фундаментални свободи и трябва да бъде третиран в съответствие 

с тях. 

Ценене на културното разнообразие 

Тази ценност се основава на общото мнение, че различната културна принадлежност, културните вариации и 

разнообразие, и плурализмът на перспективите, на възгледите и практиките трябва да бъде позитивно награждавани, 

оценявани и грижливо пазени. 

 

Ценене на демокрацията, справедливостта, равенството и върховенството на закона 

Тази  група ценности се основава на общото мнение, че обществата, трябва да функционират и да бъдат управлявани 

чрез демократични процеси, при които се зачитат  принципите на справедливостта, равенството и върховенството на 

закона. 

Нагласи 

Откритост към културната другост и към мненията, светогледа и практиките на другите 

Откритостта е нагласа към хората, които се възприемат като имащи друга културна принадлежност  от нас или мнения, 

светогледи и практики, които се различават от нашите собствени. Тя включва чувствителност, любопитство към и 

желание за ангажиране с други хора и други перспективи за света. 

Уважение 

Уважението е положително отношение и оценка за някого или нещо, което се основава върху идеята, че те са вътрешно 

значими и ценни. Да се изразява уважение към другите, които са  
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възприемани като хора с различна културна принадлежност или различни вярвания, мнения и практики от нашите  е 

ключово за ефективния междукултурен диалог и за демократичната култура. 

Гражданска нагласа 

Гражданската нагласа  е нагласа към общността или социалната група, към които човек принадлежи,  които са по-

големи от непосредствения кръг на семейството и на приятелите. Тя включва чувство за принадлежност към тази 

общност, отношение към останалите хора от общността, осъзнаване на ефектите  на собствените действия върху тези 

хора, солидарност с членовете на общността и чувство на граждански дълг към общността. 

Отговорност 

Отговорността е нагласа към собствените действия. Тя включва рефлективност по отношение на собствените действия, 

формиране на намерения как да се постъпва по морално подходящ начин, съзнателно осъществяване на тези действия 

и поемане на отговорност за резултатите от тези действия. 

Собствена ефективност 

Собствената ефективност е нагласа към себе си.Тя включва положително мислене за собствената способност за 

предприемане на действия за постигане на дадени цели,  и увереност, че човек може да разбере проблема, да подбере 

необходимите методи за решаване на задачите, за преодоляване на пречките успешно и така да постигне разлика  с 

действията си. 

Толериране на неопределеността 

Толерирането на неопределеността е нагласа към неясни ситуации, които са обект на многочислени противоречиви 

интерпретации. Тя включва положителното оценяване на тези ситуации и конструктивно справяне с тях 

Умения 

Автономни умения за учене 

Автономните умения за учене са умения, необходими за провеждане, организиране и оценяване на собственото учене 

в съответствие със собствените потребности, самостоятелно , без потикване от друга страна. 

Умения за аналитично и критическо мислене 

Уменията за аналитично и критическо мислене са умения, необходими за анализ, оценка и правене на заключения за 

всякакъв вид материали (текстове, спорове, интерпретации, проблеми, събития, преживявания и др.) системно и 

логично. 

Умения за изслушване и наблюдение 

Уменията за слушане и наблюдение са умения, необходими да се забележи и разбере това, което е казано и начинът, 

по който е казано и да се забележи и разбере невербалното поведение на другите хора. 

 

Eмпатия 

Емпатията е група от умения, необходими  човек да се отнесе и да разбере мислите, вярванията и чувствата на 

другите, и да погледне света от перспективата на другия. 

 

Гъвкавост и адаптивност 

Гъвкавостта и адаптивността са умения, необходими за настройване и регулиране на собствените мисли, чувства и 

поведение, така че да може да се отговори ефективно и по подходящ начин на новите контексти и ситуации. 

Лингвистични, комуникативни и плуралингвистични умения 

Лингвистичните, комуникативние и плуралингвистичните умени са умения, необходими да се комуникира ефективно и по 

подходящ начин с хора, които говорят на същия език или на друг език и да се действа като посредник между хора, 

говорещи различни езици. 

Умения за сътрудничество 

Уменията за сътрудничество са умения, необходими, за да се участва успешно с другите в споделени дейности и задачи 

и да се окуражават другите да сътрудничат, за да може групата да постигне целта си. 
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Умения за решаване на конфликти 

Уменията за решаване на конфликти са умения, необходими, за да се посрещнат, управляват и решат конфликтите по 

мирен начин чрез водене  на страните в конфликта към оптимални решения, които са приемливи за всички страни. 

Знания и критическо разбиране 

Знание и критическо  разбиране на себе си 

Това включва знание и критическо разбиране на собствените мисли, вярвания, чувства и мотивации, както и на 

собствената културна принадлежност и перспектива за света. 

Знание и критическо разбиране на езика и комуникацията 

Това включва знание и критическо разбиране на социално подходящите вербални и невербални комуникативни 

условности, присъщи  на езика, на който човек говори, на ефектите, които различните комуникативни стилове оказват 

върху другите хора и как всеки език изразява културно споделяни значения по уникален начин. 

Знание и критическо разбиране за света 

Това включва голям и цялостен обем от знания и критическо разбиране в различни области, включително политика, 

право, права на човека, култура, култури, религии, история, медии, икономики, околна среда и устойчивост. 

   КОМПЕТЕНЦИИ   

   Концепцията за компетенциите е практична в няколко плана. На първо място опитва се да обвърже в една, макар и 

обща схема, знания, умения, нагласи, ценности, които бяха изкуствено разделени в старите педагогически схеми. На 

второ място, позволява да се обобщят (дори и с риска да станат прекалено общи или лишени от смисъл)  тези често 

изолирани или несвързани знания и умения. Компетенциите позволяват да се формулира по нов начин  какво и как 

трябва да бъде учено и по този начин се променя същността на образованието като процес.      

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя компетенцията като нещо „ повече от 

знания и умения. Тя включва способността да се посрещнат сложните  предизвикателства, като се основава на 

мобилизирането на психологически ресурси (включително и умения и нагласи) в определен контекст.   

  В компетенциите като подход влизат: Знания ( да знаеш какво); Нагласи и поведения ( да осъзнаваш как действаш в 

даден контекст и защо); Нагласи (отвореност към промяната, мотивация); Когнитивни умения ( преработване на 

информация, критическо мислене и критичен анализ); Експеренциални умения ( да знаеш как да реагираш и да се 

адаптираш на основата на предишното знание и социални умения).” 

Общите европейски принципи за учителски компетенции и квалификации са: работа с информация, технологии и 

знание; работа с хора от близката образователна среда: ученици, колеги, училищни и неучилищни партньори; работа в 

и с обществото, на различни равнища на сложност и изразяване: местна, регионална, национална, европейска, 

глобална.  
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Дигиталният гражданин 

Дигиталният гражданин е гражданин, използващ информационните технологии, за да се ангажира в обществото, в 
поитиката и в управлението. Дигитални граждани са тези, които използват интернет  редовно и ефективно. 

Хората, считащи се за дигитални граждани използват интензивно информационните технологии, създават блогове, 
използват социалните мрежи и участват в онлайн журналистика.Дигиталната технология намалява бариерите за 
гражданско участие.  

Липсата на достъп  за придобиване на статуса на дигитален гражданин представлява своеобразен проблем, тъй като 
все повече процедури на участие  на гражданина  са достъпни само през мрежата. Недигиталните граждани  губят 
шансове и остават социално изолирани.Все по-важно става как Интернет се използва за целите на гражданството. 

Участие на дигиталните граждани – разпространяване на информация и гражданско обсъждане 

Младите хора развиват гражданска идентичност в периода 15-22 години – гражданска грамотност, граждански умения и 
гражданска привързаност, което влияе върху ангажираността им  в политически дйности и в социални дейности като 
възрастни. Ето защо ключова е ролята на образованието за реализиране на дигиталното гражданство.  

Девет елемента на дигиталното гражданство 

1. Дигитален достъп: Той все още се определя от социално-икономическия статус, местоживеене. Достъпът 
нараства навсякъде  и в по-бедните части на света.  

2. Дигитална търговия: разбирането на опасностите и преимуществата ва пазаруването онлайн, на 
позването на кредитни карти, признаването, че икономиката се регулира онлайн. 

3. Дигитална комуникация: разбиране на разнообразието от онлайн комуникационни среди, както и етикетът, 
присъщ за всяка среда. 

4. Дигитална грамотност  се отнася за разбиране как функционират различните дигитални устройства. 

5. Дигитален етикет,изискван от различните среди.  

6. Дигитално право регулиращо интернет 

7. Дигитални права и отговорности – правата, които участниците притежават. 

8. Дигитално здраве: Дигиталните граждани трябва да са наясно с изическия стрес при работа в интернет. 

9. Дигитална сигурност. Това означава гражданите да предприемат мерки, за да бъдат сигурни като 
използване на трудни пароли, защита от вируси, дублиране на данните и т.н.  

 

Граждански технологии 

Открито управление:достъп до данни и прозрачност, гласуване, използване на данни, обратна връзка на гражданите – 
връзка с техните представители, публично взимане на решения 

Дейности в общността: споделяне на информация, набиране на средства , съседски форуми, организиране на 
общността 

 

    Дигиталната грамотност е способността за се намери,оцени, използва, споделя и създава 

съдържание като се използват информационните технологии и интернет 

 
                       Дигитална компетентност и идентичност 

Компетенциите през дигиталната епоха на 21 век се заключават в познания в следните области: 
        Визуална и информационна грамотност; 
        Дигитална и медийна грамотност /Европейска рамка/ 
        Мултикултурна грамотност и осведоменост за глобалните процеси, иноваторско мислене; 
        Адаптивност и управление на комплексността; 
        Високо-организирано мислене и ефективна комуникация; 
        Работа в екип, умения за коопериране и междуличностни взаимодействия; 
        Личностна, социална и гражданска отговорност; 
        Интерактивна комуникация 
        Способности да се произвеждат релевантни на контекста, висококачествени продукти. Всички умения в 

дигиталната епоха непрекъснато се усъвършенстват по горните направления. 
Да бъдеш грамотен в дигиталната епоха означава да притежаваш следните качества: 

      Базова грамотност - владеене на няколко езика за целите на работата и постигане на личностни задачи, 
развитие на знание и потенциал. 

    Научна грамотност - познание и разбиране относно основните научни концепции и процеси, необходими за 
вземане на личностни решения, участие в гражданските и културни отношения, за икономическа 
продуктивност 

   Икономическа грамотност - способности да се дефинират икономически проблеми, алтернативи, разходи, 
ползи, да се анализира икономическата ситуация, оценяват последствията от промените и икономическите 
условия, събиране и организиране на икономически резултати. 

   Технологична грамотност - знания относно технологиите, как те работят, какви цели преследват, и как могат 
да бъдат използвани в ефективно за постигане на специфични цели; 
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    Визуална грамотност - способности за интерпретиране, използване, оценка и създаване на образи, 
видеоматериали използвайки както конвенционални средства, така и медии от 21 век, по начин който 
насърчава мисленето, вземането на решение, учене. 

       Информационна грамотност - способности да се оценя информацията в различни медии; разпознава дали 
информацията е целева; локализиране, синтезиране и използване на информационната ефективност и 
приложение на тези функции като се използват едновременно технологии, комуникационни мрежи и 
електронни ресурси. 

      Мултикултурна грамотност - способност да се разбират и приемат еднаквостите и различията в обичаите, 
ценностите, вярванията на собствената култура и културите на другите. 

    Знание за глобалните проблеми - разпознаване и разбиране на важността на връзките между различни 
организации: международни, национални, публични, граждански, частни, икономически, социокултурни групи 
и личности имащи отношения към глобализацията. 

 

Компоненти на информационната грамотност 

        разпознаване на точната и пълната информация; 

        разбиране на потребностите от информация; 

        знание как да се разположи необходимата информация; 

        идентифициране на потенциалните ресурси за информация; 

        развиване на успешни стратегии за търсене на инфо-източници; 

        достъп до ресурсите, вкл. базирани на компютри ресурси; 

        организиране на информацията, с цел практическо приложение; 

        интегриране на нова информация в съществуващото знание; 

        използване на информацията за критично мислене и решаване на проблемите; 

        използване на информацията етично и легално. 

 

 Дигиталната идентичност има три особености: 
  

        фрагментираност - идентичност, разпределена между 
          различни мрежи и уеб страници, като различните части идентичност могат да не са кохерентни помежду си; 

        фантазии - дигиталната личност може лесно да бъде измислена; 
        временен характер-може да не се поддържа постоянно; 

  

Картографиране на дигиталната идентичност  
Самоизразяване - Какво казвам? реализира се с помощта на мрежи като odeo, TypePad; 
Какво споделям с другите? Използване на мрежови инструменти: del.icio.us; flickr; YouTube; 
Професия - Къде работя? Мрежи - Linkedin, Xing, monster; 
Мнение - Какво мисля? Технологии като - Travelpost; iNods; Crowdstorm. 
Детайли: Как и къде може да ме намерите? -IM. email, AddressIP; telephone; 
Репутация - Какво казват за мен?  
Хоби - Какво ме вълнува?  
Сертифициране - Кой може да потвърди моята идентичност? OpenID; ClamID; Nang. 
Покупки - Какво купувам? amazon.co; ebay; PayPal; Google; Maxmiles; 
Знание - Какво зная? Wikipedia; Yahoo;Google; 
Аватари - Как се представям? Second life; Gravatar. 
Аудитория - Кого познавам? Mybloglog; friendster; myspace.com. 

  

 

Медийна грамотност  

Разбиране на всички аспекти на съществуващите медии от вестници до виртуални общности;  

Активно използване на медиите чрез /наред с интерактивна телевизия , ползване на интернет търсачките или участие 

във виртуални общности, по-добро използване на потенциала на медиите за развлечения, достъп до културата, 

междукултурния диалог, обучение и ежедневните приложения ( например чрез библиотеки, подкасти );  

Като критичен подход към медиите по отношение на качеството и точността на съдържанието (да е налице възможност 

да се оцени информацията, рекламата в различни медии, да се използва търсачки интелигентно и пр. ) ;  
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Използване на медийната креативност, тъй като развитието на медийните технологии и нарастващото присъствие на 

интернет като канал за разпространение, позволяват все по-голям брой европейци да създават и разпространяват 

изображения , информация и съдържание ;  

Разбирането на икономиката на медиите и на разликата между плурализъм и медийна собственост;  

Знание на проблемите с авторските права , които са от съществено значение за „законната култура", особено за по-

младото поколение в едновременното си качество на потребители и производители на съдържание.  

Осемте ключови компетентности:  

Комуникация на роден език; • комуникация на чужди езици;  

Математическа компетентност и основни познания в областта на природните науки и технологиите;  

Дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии);  

Умения за учене;  

Социални и граждански компетентности;  

Инициативност и предприемачески умения;  

Компетентности в областта на културата и на творческите изяви 
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Характеристики на общуването 

  Емпатия Гледам света с очите на другите. Разбирам ги, тъй като мога да се поставя на тяхно място. Обръщам 
внимание на всички вербални и невербални сигнали, които те изпращат, и им отговарям. 

   Сърдечност и уважение  По различни начини показвам на другите хора, че съществувам за тях,че ги уважавам, че ги 
възприемам, макар и не винаги да одобрявам това, което правят. Старая се да им окажа подкрепа. 

   Автентичност По-скоро съм естествен отколкото изкуствен в общуването си с другите хора. Не се крия зад роли и 
маски. Другите хора знаят какво искам и какво мисля, познават „моя Аз“. 

   Конкретност  Не говоря с хората неясно, не се изразявам общо, нито пък се старая да смекча това, което казвам – то 
засяга конкретни факти и поведение. Изразявам се пряко и точно. 

   Инициативност в моите отношения с хората Действам, а не само реагирам. Търся контакт, а не чакам някой да ме 
изпревари. Спонтанен съм. В група се чувстам участник във взаимодействията и се ангажирам в тях. 

   Непосрественост По отношение на другите постъпвам открито и естествено. Зная, а и те знаят какво искам от тях. 
По този начин градя отношенията си. 

   Откритост Показвам на другите своя вътрешен Аз, без да го излагам на показ. Това ми помага да влизам в здрави 
връзки с другите хора, без да съм „търсач на тайни“ и „разказвач на тайни“, защото важен съм аз или другият човек, а 
не моите, неговите тайни 

   Чувства и емоции  Не се боя да се занимавам непосредствено с моите или чуждите чувства. В своите отношения се 
старая да дам израз на това, което изпитвам. Надявам се да е така за другите хора, без да им налагам своите чувства. 

   Конфронтацция – противопоставяне Това е начин да вляза в отношения с другите хора и се стремя да го правя 
като съзнавам цялата си отговорност за резултатите. 

Нетикет – етикет в мрежата. Десет правила 

Помни, че зад екрана е човешко съществосъс свои мисли и чувства. Лесно е да бъдеш груб с другите, когато не 
си лице в лице. Запитвай се – мога ли да кажа това в лицето на човека? 

Спазвай същите принципи на поведение както в „реалния живот“. Етичните стандарти и закони важат и за 
киберпространството. 

Знай къде се намираш в киберпространството. Различните среди изискват различно поведение. 

Цени времето и достъпността на другия 

Бъди добър онлайн – не позволявай анонимността да влияе върху поведението ти 

Споделяй експертното си знание 

Контролирай словесните битки- не монополизирай дискусията с дълги и обидни коментари   

Зачитай правото на личен живот – не споделяй информация за други, която може да им донесе неприятности 

Не злоупотребявай със силата си – силата винаги трябва да бъде ползвана отговорно 

Прощавай грешките на другите – винаги отговаряй учтиво и с уважение 

10 правила за онлайн дискусии 

1. Използвай подходящ език. Грешките, които допускаш  се връщат върху теб. Проверявай текстовете, не 
пиши с главни букви и т.н. 

2. Бъди точен – проверявай дали това, което е ясно за теб , няма да обърка тези, които ще го прочетат. Чети 
съобщенията си на глас, за да видиш здали имат смисъл 

3. Избягвай емотиконите и съкратеното писане – онлайн дискусиите изискват по-професионално писане 

4. Обяснявай, подкрепяй своето мнение 

5. Прочети всички коментари преди да изпратиш твоето мнение 

6. Използвай умерен език. 
Тъй като няма невербално общуване, лесно нещата , които казваш могат да бъдат погрешно интерпретирани. 
Хуморъту, сарказмът, силните думи могат да породят неразбиране. 

7. Разпознавай и уважавай различията. 

8. Контролирай  своя характер. Мисли преди да отговориш, не реагирай емоционално, дори когато си лично 
атакуван. 

9. Отнасяй се сериозно към своите постове. Не отговаряй, ако няма какво да кажеш. Придържай се към 
темата на обсъждане. 

10. Бъди достоверен. Когато отговаряш на въпрос, ако не си сто процента сигурен, сподели. Цитирай 
източници, ако  изолзваш други материали.  
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Важни теми от програмата за дигитално гражданство 

Онлайн сигурност 

Дигитален отпечатък – учениците трябва да разберат как дигиталният отпечатък ще ги следва през живота и 
да започнат отрано да се грижат за този отпечатък. 

Финансова отговорност онлайн – как да се защитава финансовата информация онлайн 

В мрежата с уважение към другите – да се избягва кибертормоза, да се уважават другите онлайн граждани, 
да се знаят последствията от лошото поведение онлайн. 

Информационна грамотност – как да се ползва интернет по най-добър начин 

Законовите ограничения онлайн – плагиатство, незаконно  качване на информация 

ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО  - ПРОГРАМА 

1. Дигитален живот – какво е мястото на дигиталните медии в нашия живот? 
2. Качи го в мрежата – какви са последствията от прекаленото споделяне онлайн? 
3. Как мога да правя отговорни избори, когато използвам създаденото от други хора? 
4. Да си на показ  - оценяват ли ни различно, когато постваме снимките си онлайн? 
5. Да се изправим срещу кибертормоза – кои фактори интензифицират кибертормоза и насилието онлайн и 

какво мога да направя да  ги намаля? 
6. Моят код за действие онлайн – какво означава да се постъпва правилно онлайн? 
7. Кой съм аз онлайн – как се представям  пред другите в реалния живот и как онлайн?  
8. Да изградим онлайн общност  - могат ли сайтовете да помогнат за развитието на онлайн общност? 

9. Свръхизложени онлайн – какви са рисковете и отговорностите, когато споделяме онлайн отношенията си? 

10. Рискови отношения онлайн – как може да определя онлайн връзка като рискова? 
11. Авторски права и уважение – какво трябва да имаш предвид, когато използваш  материали, създадени от 

други хора? 
12. Да разгледаме  кибертормоза – как онлайн насилието влияе върху участващите? 
13. За какво е този шум за личния живот в интернет – как уебсайтовете събират лична информаци за тебе и какво 

може да направиш? 
14. Да станеш звезда в мрежата – какво означава да си звезда в мрежата? 
15. Как информацията , която постваш в мрежата, засяга твоя бъдещ живот? 
16. Днес лично. Утре достояние на всички – как зачитам личния живот на другите онлайн? 
17. Има ли значение кой притежава информация за теб . какви са плюсовете и минусите на компаниите, 

събиращи данни онлайн? 
18. Да се изправим срещу езика на омразата – как може да създадем култура на общността, при която езикът на 

омразата е недопустим и в реалния живот и онлайн?  
19. Да ретушираш реалността – какви са творческите и етичните аспекти на дигиталната фото манипулация? 
20. Колективната интелигентност – какви са ползите и неудобствата за нас, когато работим заедно за да 

създадем онлайн информация? 

 

 


