
Тема:
Кой съм аз онлайн – как се 
представям  пред другите / 

в реалния живот и как 
онлайн / ?



ИЗГОТВИЛ: НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ

ПГЛП „РАЙНА КНЯГИНЯ“-ГР.ХАСКОВО



ИЗБОРЪТ: 
РЕАЛЕН ЖИВОТ ИЛИ ДА СТАНА ПОПУЛЯРЕН 

В МРЕЖАТА?



Как да станем популярни във фейсбук?
Има ли отделни съвети и стъпки за жени и мъже според Иво 
Сиромахов?

ДИСКУСИЯ:  ЗА ИЛИ ПРОТИВ?



НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР И СЕ 
АРГУМЕНТИРАЙ:РЕАЛНО, ВИРТУАЛНО 

ИЛИ ВЪОБРАЖАЕМО ОБЩУВАНЕ?



Анализ на текст:
„Колективна самота“ е мое 
лично определение за Фейсбук, 
с което се гордея. ….А Вие как 
ще го определите?



Време за коментар
Вярно ли не?

Десет негативни начина по които ни 
въздействат социалните медии……



 Вредата и ползата от Facebook?

 Избери теза или антитеза



„Социалните мрежи: чудото 
или бедата на 21 век?”



Кражбата на 
самоличност е 
най-често 
срещаното 
престъпление в 
интернет…
Какви  са 
санкциите?
Има ли 
наказани?



Фалшиви Twitter и Facebook 
акаунти носят печалби от 
милиони долари 

Някога чували ли сте за т.нар. „фалшиви профили“ в 
социалните мрежи? Често пъти наподобяват изцяло на 
профила на абсолютно реален човек, имат 
съответните снимки, последователи и какво ли още не. 
Истината обаче е, че в много от случаите тези фалшиви 
акаунти са просто продукт на един нов пазар – пазарът 
на фалшиви профили. 

ДИСКУСИЯ



The picture can't be displayed.

Как да разпознаваме 
фалшивите профили 
във Facebook?

Несъответствие на личните данни

При фалшивите акаунти почти 
винаги снимките, имената и 
другите лични данни не си 
съответстват и противоречат на 
реалността. Например, ако 
снимката е на младо момиче, то 
според информацията за него, то 
работи като професор в 
Университета в Хелзинки.



Към края на 2015 г. животът ни е 
попаднал изцяло в мрежата на 
приложенията и социалните 
медии, които имаме на 
лаптопите си, на „умните“ ни 
телефони и на таблетите си. В 
края на деня ние без да се 
усетим прекарваме по средно 4-
5 часа в социалните мрежи като 
Фейсбук, Туитър, Youtube, 
Instagram и т.н. Но може би си 
задавате въпроса: „Е, и? Какво от 
това, че прекарвам толкова 
време?“



От създаването на Фейсбук през 
2004 година до сега неговите 
потребители са достигнали над 1 
милиард като в тази бройка влизат, 
разбира се, и всички фалшиви 
профили, но ако направим груба 
сметка всеки 7-ми човек в света има 
профил във фейсбук, вземайки 
предвид факта, че са налични 
държави, в които няма свободен 
достъп до интернет и такива, в които 
социалните мрежи са забранени. 
Това огромно разпространение на 
най-голямата и популярна социална 
мрежа в света за периода от 2004 до 
2015 е успяла тотално да промени 
представите за няколко аспекта от 
ежедневния ни живот, който ще 
разделя в 6 различни категории: 
запознанства, образования, бизнес, 
работа, новини и платформа.



Но социалните мрежи са едни от най-опасните канали 
за нови запознанства, тъй като няма как да знаеш със 
сигурност кой седи от другата страна на монитора.

Социалните мрежи ежедневно помагат на 
терористични организации като Ислямска дъражва да 
намират своите нови последователи от всички краища 
на света.
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