
Жанет Тонева 

НПФГ София 

ПОМИСЛИ ПРЕДИ ДА ГО КАЧИШ В МРЕЖАТА“ 

 

Основен въпрос : Какво споделяме и дали то ще се отрази на нас сега и в бъдеще?  

Обзор на урока: Учениците гледат материалът „Спомените изчезват, но следите в 

интернет остават“ на Нова Телевизия ,за да се опитат да разберат какви са мащабите на 

информацията ,която споделят. Как  излагайки личната си информация, снимки и 

комуникация има риск от потенциална злоупотреба и опасност от установяване на 

неподходящ и нежелан контакт. И какви последствия могат да възникнат в бъдеще от 

такава информация.  

https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%

D1%8F%D1%82-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/ 

  Попълват “Дърво за взимане на решения“, за да  намерят път към подходящото 

решение на различни проблеми. 

https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Decision_tree_1_BG_Pomisli_predi_da

_kachish.pdf 

Необходимо време : Един учебен час 

Цели на урока: 

Учениците ще могат да: 

Мислят  какъв тип информация трябва да споделят или да я запазят за лично ползване 

Какво трябва да направят, за да ограничат споделянето на лична информация, която  

веки може да използва за различни цели . 

Да бъдат отговорни ,когато качват дадена информация или правят коментари. 

Речник: 

Лична информация: Това е информация, която предоставяме и която ни 

идентифицира лично . 

Поверителна лична информация: Информация, свързана с поверителни медицински 

сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или 

сексуална ориентация. 

Дигитален отпечатък: Това е всяка форма на информация, предавана онлайн, която 

оставя следи от лична информация за себе си и това, което правите, на разположение на 

другите онлайн.  

https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Decision_tree_1_BG_Pomisli_predi_da_kachish.pdf
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Decision_tree_1_BG_Pomisli_predi_da_kachish.pdf


 

Въведение: 

Защо използваме интернет? Мрежата дава възможност да споделяме както никога до 

сега. Въпреки това както и  в реалния свят ние споделяме различни неща с различни 

хора. Мрежата ви дава възможност да споделяте точно каквото искате-снимки, 

съобщения ,мнения, линкове-точно с когото искате. Не всичко, което хората постват в 

мрежата е предназначено да се види от всички в нея . Някои информации трябва да 

бъдат лични или споделени с ограничен кръг от хора. Вижте какво остава от вашето 

сърфиране в мрежата. 

Учениците гледат материалът на нова Телевизия. 20 мин 

Въпроси към учениците: 

Каква информация научихте от клипа? 

Какво представлява дигиталният отпечатък? 

Кои страни на дигиталният отпечатък са полезни за вас и кои не ? 

След като видяхте какво може да стане при използването на интернет и колко време се 

запазва информацията, какво можете да предприемете? 

Възможни отговори: 

Всичко, което качваме или харесваме остава дълго след като сме го споделили и се 

използва от различни хора.  

Информация, предавана онлайн, която оставя следи от лична информация за себе си и 

това, което правим, на разположение на другите онлайн.  

Полезно е ,че можем да бъдем открити ако нещо стане с нас или се загубим някъде. 

Лошо е когато някой използва тази информация, за да ни вреди или да ни предлага 

неща, които не искаме. 

Можем да ограничим кръга от хора, които имат достъп до нашата информация; да 

изчистваме „бисквитките“ и историята на сърфирането; да помислим, че това което 

споделяме се запазва още дълго време. Да използваме  настройките, които  обикновено 

се използва икона на лагери или гаечен ключ в менюто. 

Заключение за дейността: 

Ето ви една карта на сайта за безопасен интернет  www.safenet.bg, където има много 

други материали. „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на въпросите с „да“ или 

„не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми. ( може 

изображението да бъде изкарано и попълнено на хартия, като учениците ще слагат или 

ще пишат дадените изречения. 

Помисли преди да качиш!                  

Това ти ли си? 

ДА или НЕ :(сложи изреченията на правилното място) 



Възможно ли е хората да разберат грешно посланието? 

Провери ли дали човекът на снимката е съгласен? 

Винаги е добре да попиташ. Помисли как ти се чувстваш, когато видиш, че 

някой е качил твоя снимка, която не харесваш.  

Качи снимката, но не забравяй, че снимки и видео в интернет могат да достигнат до 

стотици потребители за часове! 

 

Това май ще се отрази на репутацията ти! Искаш ли съдържанието да е достъпно 

само за приятелите, за да избегнеш неприятности? 

 

Е, съгласен ли е? 

 

По-добре се откажи от тази снимка и качи такава, която с харесва на всички! 

Ок, изборът е твой! 

Публикувай смело и не забравяй винаги да питаш! 

Можеш да разбереш как на www.helpline.bg 

 

 



 

 


