
УРОК 1 

Да спрем часовника на кибертормоза! 

 

Основен въпрос  

Кои фактори засилват кибертормоза и жестокото отношение онлайн  и какво може да се 

направи те да намалеят? 

Обзор на урока 

Учениците ще научат, че жестокото отношение може да ескалира твърде бързо онлайн, защото 

хората често са анонимни и постовете се разпространяват бързо. След това  гледат видеото  

„Разказът на Рикардо- Да се надсмиваш на другите онлайн“ и ще идентифицират факторите, 

които допринасят за жестокото отношение онлайн.  

Следващия видеоклип е „ Случаят със Стейси. Когато слуховете ескалират“. Учениците 

разпознават ролите на различните участници във видеото и описват какво правят  

Застъпниците  могат да намалят ефекта от жестокостта онлайн. След това учениците правят 

диаграми „Спри часовника на тормоза“. 

Необходимо време 

Един учебен час 

Цели на урока: 

Учениците ще могат да: 

 Обсъждат факторите, които усилват кибертормоза и жестокото отношение онлайн: 

 Идентифицират  какво могат да направят мишената на кибертормоз и застъпниците й, 

когато жестокото оношение се прояви: 

 Разпознаят своята собствена роля за ескалиране или деескалиране на жестокото 

отношение онлайн. 

Речник 

Жертва на кибертормоз – човекът, който е обект на преднамерено действие 

Упражняващ кибертормоз – този, който има лошо намерение, целящо да нарани или навреди 

на някого 

Безучастен наблюдател – човекът, който не прави нищо, когато вижда нещо да се случва 

Застъпник – този, който подкрепя мишената на кибертормоз в дадената ситация 

 

Начало на урока - 5 минути 

Обясни на учениците , че кибертормоз е, когато някой използва дигиталните медии като 

Интернет и  телефоните, за да разстройва, тормози и да дразни някого  и често  го прави 

многократно. 



Раздай на учениците  текста „ Разказът на Никола – да се подиграваш на другите“. 

 

   Разказът на Никола  17 годишен  „Да се подиграваш на другите“  

   Понякога с моя приятел си говорим за дебненето във Фейсбук. Струва си, защото там може да 

видиш всичко, което хората правят. Дори и когато не си приятел на някого, може да разгледаш 

снимки и да го критикуваш. 

Ако не харесваш някого, само влизаш във Фейсбук и пишеш зле за него. Ние започнахме да се 

подиграваме на някого, ако не го харесваме, но дори и да го харесваме, ако  е поствал странна 

снимка, например, пак правим същото. 

   Моя приятелка поства своя снимка , облечена в циганска рокля, защото е наполовина циганка  

и получи много гледания. Изписаха много глупости и лоши неща за нея,   че е грозна, А тя само  

бе облякла тази циганска рокля, която майка й бе ушила специално за нея. Това наистина я 

нарани  и тя го преживяваше тежко, плачеше. Накрая тя взе и изтри снимката. 

   На пръв поглед е така, че като постнеш нещо за някого, то той няма да го види. Но той или тя 

имат приятели във фейсбук, ти имаш приятели и всичко върви  бързо в мрежата. 

   Тийнейджърите критикуват, обиждат лесно в мрежата, защото не са лице в лице с хората, 

които критикуват и си мислят „О, той или тя няма да направи нищо като види писаното. Дори и 

да ми отвърне с нещо във фейсбук, не е така както да ме нарани физически.  

 

Въпроси:  

Дали Никола върши кибертормоз. Защо е или защо не е?   

Насочи учениците към извода, че Никола действително върши кибертормоз, защото открито 

критикува и подиграва другите онлайн. От друга страна ние не знем колко лоши и обидни 

могат да бъдат неговите коментари и дали може да промени поведението си в бъдеще. 

Какво смята Никола, когато казва,“ че информацията се разпространява наоколо действително 

бързо“? 

Нека учениците помислят колко бързо пътува информацията в мрежата и достига до повече 

хора отколкото офлайн, и че този факт прави последствията от кибертормоза по-тежки. 

Никола смята , че кибертормозът над другите в Интернет, отколкото лице в лице, е  по-

привлекателен за някои тийнйджъри, защото те не се опасяват от физическо отговор? Какво 

мислите? 

Нека учениците помислят , как може да се осъществява кибертормоз онлайн, защото 

упражняващият кибертормоз не се изправя срещу жертвата на тормоза и може да „се скрие“ 

зад устройството си. От друга страна, конфликти, започващи онлайн , често в даден момент 

преминават в конфликти офлайн. 

Сблъсквали ли сте се с жестоко отношение онлайн. Как смятате, че жертвата на тормоз се 

чувства? 

Възможни отговори – разстроен, сам, в капан,наранен, ядосан 



Определи ключовите понятия – жертва на тормоз, упражняващ тормоз 

Обсъди с учениците как жертвите на онлайн жестоко отношение могат да бъдат  засипвани с 

негативни коментари по всяко време и навсякъде. И когато повече упражняващи тормоз  

участват в процеса, ситуацията става по-лоша 

 

Раздай материала „Случаят със Сашка. Когато слуховете ескалират“  - 15. Минути 

 

   Сашка   16 години   „Когато слуховете ескалират“ 

   Спречкахме се с друго момиче, защото приятелката й ме бе видяла да си говоря с нейния 

приятел  и се бе помислила, че между нас има нещо. Та Марта полудя и тогава приятелката, 

която ме видя започна да ме тормози.    

   Това, което правеха бе да постват неща като „Сашка е много тъпа“ и искаха да се стигне до 

бой между нас двете. Тъй като съм мъничка, винаги се получава така, защото смятат, че няма 

да се бия. Продължиха да пращат текстове като „Стой далеч от гаджето ми!“ Също така 

получавах и предупреждения „Внимавай какво ще ти се случи!“ 

   Те бяха две и беше смешно, тъй като момичето, което имаше проблем с мен само веднъж 

подметна нещо, а беше оставила  нейната приятелка да стига до крайности. 

   Бях много разстроена, защото не смятах , че някой може да постъпва по този начин, да пише в 

мрежата и да не се обръща към самата мен. 

   Не исках дори да отвръщам, да отмъщавам, да стигам до тяхното равнище. Всички наоколо 

знаеха, че те постват срещу мен и че всичко е заради мен. Следваха още много коментари като 

„тъпачка“ и от този род. И това беше начин да се противопоставят на някого без да го 

погледнат в лицето. Все едно да говориш зад гърба на някого, защото си изплашен да се 

изправиш срещу него лице в лице. Хората винаги говорят големи неща, когато са далеч един от 

друг, но трябва да мислят какво точно ще кажат , когато са пред теб и могат да видят твоите 

реакции и  колко наранена се чувстваш. 

   Аз свикнах да се говорят гупости по мой адрес, както и неверни неща каква съм и откъде съм. 

   Ако не бяха приятелите, да ме подкрепят, навярно нямаше да издържа. 

   Продължавам да се чувствам наранена и чувам майка ми да казва гневно “ Ти трябва да 

кажеш за всичко това в училище. Направи това, направи онова“ на което аз отвръщам, че това 

само ще влоши нещата 

Определи понятията  - безучастен наблюдател, ескалирам, деескалирам и застъпник 

След видеото нека учениците да отговорят на следните въпроси. 

Кой участва в дадената история и какви са ролите? Кой е жертва, кой упражняващ насилие, кой 

безучастен наблюдател и кой застъпник? 

Примерни отговори: 

Жертва – Сашка, която се чувства зле, че е обект на нападки и онлайн и офлайн. 



Упражняващ тормоз – момичето, което разбира погрешно намеренията на Сашка, както и 

приятелките и приятелите на момичето, които се държат жестоко по отношение на нея онлайн 

Безучастни наблюдатели – всички тези, които виждат постовете и могат да се намесят , 

включително и братовчедът на Сашка, но не го правят и онлайн, и в училище. 

Застъпник – майката на Сашка, която я подкрепя и насърчава да потърси подкрепа в училище. 

В каква степен  жестокото отношение онлайн може да се различава от офлайн поведението? 

Както Сашка споделя, повечето коментари са анонимни и идват  от много далече. Учениците 

могат да стигнат до заключението, че за упражняващите кобертормоз ще бъде по-лесно да се 

държат жестоко, когато не са лице в лице с жертвата. Важно е да се разбере, че онлайн 

насилието може да се разпространи бързо и поради технологиите, както и поради стадния 

манталитет. 

Какво би направил, ако беше на мястото на Сашка? Какво би направил, ако искаш да бъдеш 

застъпник на жертвата на тормоз в тази ситуация? 

След като учениците  отговорят на въпросите и обсъдят отговорите си, нека да сравнят 

отговорите с тези от схемата по-долу. 

 

 
           Жертва на тормоз 
 
Игнорира и блокира 
тормозещия.Упражняващите тормоз често се 
нуждаят от внимание. Не им го давай и те ще 
се откажат. 
Запази доказателствата за тормоза.  По-
нататък може да са необходими. 
Промени  достъпа до твоята страница. 
Позволи само на хора, на които  имаш 
доверие, да влизат на твоята страница. 
 
Разкажи на доверените си приятели и 
възрастни. Създай мрежа, която да те 
подкрепя. 
 
 
 
 
 

 
                      Застъпник 
 
Противопоставяш се на насилника, когато е 
необходимо. Ако забележиш нещо нередно, 
кажи нещо. Кажи ясно, че не приемаш 
жестокото отношение онлайн и кажи на 
насилника да престане. 
 
Посочи каква е мотивацията на тормозещия 
на жертвата на тормоз. 
Успокой жертвата като обясниш, че много 
насилници действат жестоко, само за да 
имат повече контрол, власт или статус 
Помогни на жертвата да получи подкрепа, да 
намери приятели или учители, които могат 
да помогнат ситуацията да деескалира. 
Когато човек не е сам, по-лесно се 
противопоставя на жестокостта. 
 

 

Ти или твой приятел, попадали ли сте в ситуацията на Стейси и какви стратегии сте приложили, 

за да се справите със ситуацията? 

Какво може да пречи на безучастния наблюдател да предприеме някакви действия? Какъв 

съвет би дал на някого, за да излезе от ролята на пасивен наблюдател. 



Наблюдаващите могат да не искат да бъдат въвлечени в подобна ситуация, за да не се окажат 

самите те жертви. Нека учениците да се поставят на мястото на жертвата? Каок се чувстват, 

когато никой не иска да им помогне, а се нуждааят най-вече от помощ? Напомни на учениците, 

че те могат да изразят подкрепата си по много начини, дори и само като изслушат жертвата на 

тормоз за това, което преживява. 

 

 

Създай  карта “набери“! 

Обясни на учеиците, че те ще картографират две истории. Едната ще показва как жестокото 

отношение онлайн ескалира в историята на Сашка. Другата ще показва как тя може да де-

ескалира, ако Сашка има застъпници на нейна страна 

Учениците могат да създадат и карти, основани и на други истории за кибертормоз и жестоко 

отношение онлайн. 

Разпредели листовки  „Набери“   

Учениците работят по двойки като единият попълва лявата колона от историята на Стейси, за 

да покаже как ситуацията ескалира, а другитя другия дясната колона, за да покаже как 

ситуацията деескалира. 

Кажи на учениите да използват попълнените листовки като карти като размер и цвят, за да 

отбележат ескалацията на конфликта и деаскалацията, както и да поставят стрелки, с които да 

покажат протичането на  събитията. 

След това учениците сравняват своите карти помежду си, а доброволци споделят своите с 

целия клас. 

Заключение за дейността 

Попитай кои са главните роли, които различните хора могат да изпълняват в ситуаця на  

кибертормоз и как моге да бъде описана всяка роля? 

Кои са начините , по които  жестокото отношение онлайн и кибертормозът могат да ескалират  

и да станат по-интензивни? 

Защо е важно да бъдат  застъпник отколкото безучастен наблюдател? 

Изключи часовника на кибертормоз 

   Историята на Сашка Изключи часовника на кибертормоз 

Начално събитие – какво се случва? 
 
 
Ескалиращо събитие 1 
 
Ескалиращо събитие 2 
 
 
Ескалиращо събитие 3 
 

Начално събитие - какво се случва? 
 
 
Ескалиращо събитие  
 
Деескалиращо събитие 1 
 
 
Деескалиращо събитие 2 
 



 
Деескалиращо събитие 3 

 

 

 

 

 

   Историята на Сашка Изключи часовника на кибертормоза 

Начално събитие – какво се случва? 
Тормозещата погрешно смята, че Сашка се 
опитва да флиртува с нейния приятел, който 
всъщност е братовчед на Сашка 
 
Ескалиращо събитие 1 
Тормозещата казва“ Стой далеч от моя 
приятел“ и „Много внимавай!“ 
 
Ескалиращо събитие 2 
Приятели на тормозещата изпращат 
заплашителни постове като казват, че искат 
да се бият със Сашка 
 
Ескалиращ събитие 3 
Жестокото отношение онлайн става 
публично достояние чрез 
постове,коментари,  
 

Начално събитие - какво се случва? 
Тормозещата погрешно смята, че Сашка се 
опитва да флиртува с нейния приятел, който 
всъщност е братовчед на Сашка 
 
Ескалиращ инцидент  
Тормозещата поства лоши послания за Сашка 
 
Деескалиращо събитие 1 
Приятелка на Сашка вижда размяната на 
постове и се обръща лично към тормозещата  
да изясни недоразумението и да го накара 
да престане 
 
Деескалиращо събитие 2 
Сашка променя адреса си в интернет, за да 
могат само нейни приятели да виждат 
нейните постове или да постват на нейния 
профил 
 
 
Деескалиращо събитие 3 

 

   След като таблицата е попълнена, направи писаното като диаграма, използвай стрелки, 

покажи как събитията следват, използвай цвета за означаване на по-интензивни и по-малко 

интензивни ситуации. 

Спри часовника на кибертормоза 

1.Помисли за всяко от долните твърдения за Интернет. Подчертай три от твърденията,които са 

в подкрепа на идеята, че Интернет прави тормоза по-лесен и по-голям проблем. 

А. Информацията може да се разпространява много бързо в мрежата 

Б. Ако кажеш нещо лошо онлайн, не трябва да се притесняваш , че може да се стигне до 

физическа саморазправа 

В. Може да намериш много информация в мрежата 

Г. Всяко казано  нещо остава за дълго в мрежата.  



Д. Може да получиш подкрепа от групи в Интернет 

Е. Родители, учители и учении – всички ползват мрежата. 

 

2. Мая получава лоши послания по туитър. Катя, която е нейна приятелка вижда коментарите и 

иска да помогне. Какво могат да направят двете момичета, за да стане ситуацията по-добра? 

А. Мая може да изтрие акаунта си в туитър. Катя ще й даде да ползва нейния акаунт, така че 

Мая ще може да поства, но никой  няма да знае, че е тя 

Б. Мая може да игнорира тормозещата я и да го блокира. Катя може да подкрепи и да успокои 

Мая. 

В. Мая може да каже на тормозещата я да се спре, а Катя може да поства на туитър също така 

обидни неща за нея. 

Г. Мая може да каже на тормозещата я да спре, а Катя може да събере  група приятели , които 

да постват снимки, които я поставят в неудобно положение. 

 

3. ..................  помага да деескалира или да намали влиянието на проявеното онлайн жестоко 

отношение като подкрепя и се застъпва за жертвата на тормоз. 

Попълни  верния отговор от: 

А. Безучастен налюдател 

Б. Застъпник 

В. Жертва на тормоза 

Г. Упражняващ тормоз 

 

Отговори: 

1. Помисли за всяко едно от твърденията за Интернет – верни отговори а, б, д  

Тормозът и онлайн жестокостта  могат да станат по-интензивни, защото информацията в 

Интернет може да бъде анонимна, публична и да се запазва дълго време 

2. Историята на Мая и Катя  

Б е правилният отговор. Често упражняващите тормоз се нуждаят от внимание, затова е най-

добре да бъдат игнорирани. Най-добре за Мая е да игнорира и да блокира тормозещата я, а 

най-доброто, което може да направи Катя е да й предложи подкрепа и да я успокои. 

3. Правилният отговор е Застъпник, защото застъпникът прави нещо, за да помогне и да 

подкрепи жертвата на тормоз. 

 

 



   УРОК 2 

   Кой си ти онлайн? 

   Основен въпрос 

   Как се представяш пред другите онлайн и офлайн? 

   Обзор на урока 

   Учениците изследват как се представят  пред другите онлайн и какви са връзките между 

техния Аз онлайн и офлайн. Урокът започа с разглеждането на слайдове на различни хора и 

техните аватари и се обсъжда как хората се представят онлайн. След това учениците гледат 

видеоматериал, в който младеж говори какво е да се представяш „истински“ и „фалшиво“ 

онлайн. Видеото се обсъжда в групи, като се свързват въпросите с техните онлайн Аз-ове. Те 

научават, че приемането на различни образи онлайн има своите преимущества и рискове. 

   Цели на урока: 

   Учениците ще могат да: 

 Рефлектират върху приликите и различията в начините, по които хората се представят 

офлайн и онлайн; 

 Разбират, че те могат да правят избор и да показват различни свои страни на личността 

си онлайн, в зависимост от контекста и публиката; 

 Отчитат рисковете и ползите от приемането на различни образи онлайн и да мислят 

критически за това какво означава да си истински в онлайн контекст 

    Речник 

    Представям  описвам себе си пред другите като живеещ по особен начин и притежаващ 

специфични характеристики; 

    Образ (персона), който показваш на другите – страна на характера на някого, която се 

представя или възприема от другите. 

    Аватар  графичен образ, който представя участника онлайн 

    Въздържащ се  човек, който е внимателен и сдържан по отношение на своите действия и 

импулси 

 

   Начало на урока 

   Определи главните понятия  образ (персона) и представям 

   Попитай дали начинът, по който учениците се представят онлайн се различава от начина, по 

който се представят офлайн? Какво е общото и какво различното межу вашия онлайн и офлайн 

Аз? 

   Обсъдете идеята, че интернет дава шанс на хората да изразяват различни свои страни и дори 

да опитват да бъдат се представят като различни образи (персони). В урока учениците ще 

изследват как да се представят онлайн и какви са възможностите, рисковете и ползите, когато 

се eкспериментира с онлайн Аз. 



 

   Изследване на аватарите 

   Определи какво е аватар 

   Покажи слайдове , на които хората представят себе си онлайн - на всеки слайд има снимка на 

човека и на неговия аватар. 

   Учениците трябва да напишат за всеки слайд, който гледат, разликите и приликите между 

хората и техните аватари. Поощри ги да се опитат да не се влияят от чисто външните 

характеристики и им и посочи, че не трябва да се надсмиват или да оценяват аватарите. 

   Вместо това те трябва да опитат да обсъдят как хората създават аватари. Те не могат да знаят 

какви са намеренията на тези хора без да разговарят с тях, а техните заключения могат да 

бъдат само въз основа на информацията, събрана от снимките. 

   При обсъждането може да дадеш следните насоки 

   Слайд 1 Чо Сенг Рак  се представя като момиче, защото ще успее по-добре в играта, в която 

участва, или иска да покаже как другите се отнасят към момичетата онлайн. 

   Слайд 2 Томи Грейвз  се представя като супергерой, който въобще не прилича на него, 

защото иска да бъде анонимен и да изживее тази фантазия, когато играе. 

   Слайд 3 Жан Франсоа може би иска да бъде по-силен по-твърд вариант на самия себе си. 

   Слайд 4 Айлин Граф  иска аватарът да бъде като нея, с нейните любими дреги и с нейните 

най-добри качества макар и преувеличени. 

   Слайд 5 Лукас Шо изглежда създава варварски характер на варварин, за да влезне във 

виртуалния свят на играта, която играе , а не да прави аватар, който да  е подобен на него. 

Може да иска да избяга в света на фантазията 

   Слайд 6 Андреас Фишер  позира както неговият аватар, така че изглежда  се опита да изучи 

тази своя страна, която го кара да действа като супегерой 

   Отбележи, че като създава своите аватари, човек може да преценява какъв онлайн свят ще 

населяват тези аватари. Нека учениците предложат как аватар, създаден за социална мрежа на 

от техни приятели може да се различава от такъв създаден за виртуален свят като Втори живот 

или за съревнователна игра. 

 

   Да бъдеш истински и да бъдеш фалшив онлайн – 20 минути 

   Раздели учениците на групи  от 4-5 

   Попитай какво ознава да бъдеш истински и да бъдеш фалшив 

   Попитай дали смятат, че е по-лесно за хората да бъдат неистински онлайн отколкото в 

реалния живот. Дали е така или не? 

   След това раздаваш материал, където се обсъжда този въпрос - учениците могат да работят 

индивидуално или по групи 

      



 

   Радко 19 годишен   

   Познавам много хора, които изглеждат различно онлайн. Един такъв постваше много неща, 

които не казват кой е наистина. Слагаше много знаци на различни банди, споделяше, че слуша 

гангстерска музика. Опитваше да се представя като член на банда, тъй като това е нещо 

обикновено за общността, в която живее, но какво ще прави, когато е извън тази общност? 

   Струва ми се, че прави това, за да привлече вниманието на другите. Зависи къде живееш и 

вниманието на кого искаш да привлечеш. Ако живееш в общност, където има много 

спортуващи и ти ще се опиташ да изградиш образ на атлет. Ако има много членове на банди и 

ти ще се представяш за такъв, за да бъдеш като другите. 

  Аз мисля, че хората, които си създават такава външност го правят, защото виждат, че и другите 

го правят. Получава се верижна реакция, все едно маймуната видяла и маймуната го 

направила. Ако един го направи и друг ще иска да направи същото. 

   Понякога това, което пишат в мрежата, може да доведе до насилие в живота. Дори и двамата 

да знаят, че не искат да се бият, знаят и че не могат да отстъпят, защото в мрежата има много 

хора, които очаква да се бият и ако те не се бият ще ги направят на нищо. Защото хората смятат, 

че трябва да си истински  в нещата, които правиш. 

   Познавам хора, които се правят на по-смели и искат да изглеждат така онлайн.Те смятат, че 

имат повече сила да се изразяват и да покажат какви искат да бъдат. Познавах един, който 

влизаше в моето пространство и се представяше, че е висок 190 см., а бе само 170. Хвалеше се 

с мускулите си, а въобще не беше такъв. Вместо да тренира обичаше повече да похапва. 

Причината, поради която лъжеше за своята физика  бе да привлича момичетата. Тъй като му бе 

трудно да го прави в живота, опитваше да го прави онлайн. Мисля, че много хора постъпват 

така онлайн, защото ми казваше, че  наистина няма проблеми да говори онлайн с момичета, но 

когато е  лице в лице става нервен и не знае как да ги заговаря  

Струва ми се, че така има повече свобода и повече сила да прави нещата онлайн. Но в края на 

краищата ще се види как стоят нещата в реалния свят и хората ще кажат защо бяха тези постове 

във Фейсбук, това не бе, което си.  

 

   Попитай:  

   Радко говори за някои хора, които преувеличават свои страни от личността си или изглеждат 

твърде различни онлайн  отколкото в живота. Как може да бъдат обяснени тези разлики между 

тяхната личност онлайн и офлайн? 

   Нека учениците да  развият тезите, които Росен поставя. Той мисли, че някои хора искат да 

изглеждат по-симпатични, по-готини или по-силни онлайн, за да бъдат приети по-добре от 

другите. 

    Рисково ли е да се създава онлайн образ , който е много различен от този офлайн? Какви 

са ползите? 

   Нека учениците опитат да идентифицират рискове като създаване на фалшиви очаквания у 

другите хора, разпалване на насилие, зависимост от онлайн общуването за сметка на офлайн 

общуването. Ползите са, че човек може да влезне в специфични общности, до които няма 



достъп преди това; че има време да изрази мислите си преди да отговори на другите; че може 

да опитва да изразява различни мнения и с това как да се представя. 

   Какви други причини има хората  да смятат, че може да се държат онлайн по начин, по 

който не могат да се държат офлайн? 

   Имаш време да планираш това, което искаш да кажеш и може да премислиш начина, по 

който искаш да се представиш пред другите. 

   Не може да видиш лицата на другите хора и така не виждаш техните реакции. 

   Тъй като не може да виждаш другите хора, ти може да се държиш различно, като се 

основаваш на свои предложения за това, за кого те те взимат и как те изглеждат онлайн. 

   Обсъди понятията въздържащ и анонимен с учениците 

   Обсъдете идеята, че хората могат да имат по-малко задръжки, когато са онлайн. Това е вярно,  

особено когато са анонимни или взаимодействат с хора, които не познават офлайн. Дори 

когато се познават хората, които общуват онлайн, е по-лесно човек да се чувства анонимен, 

когато е онлайн, защото е сам със своя компютър или смартфон. Всеки е свободен да измисля 

нови образи (персони) онлайн или да променя част от себе си. 

   Нека учениците помислят за рисковете и за ползите  да бъдеш анонимен или с по-малко 

задръжки онлайн. Нека опитат да идентифицират видовете поведение, които стават по-често и 

да дадат примери. 

   Попитай 

   Какви са ползите да бъдеш анонимен или по-свободен онлайн? 

   Някои от ползите са: 

   Може да казваш по-свободно нещата, които мислиш. 

   Може да опиташ да правиш неща, което не би направил в реалния свят. 

   Може да подчертаеш или да наблегнеш на свои страни, които смяташ за силни. 

   Има ли рискове, свързани с това да си анонимен или по-малко сдържан онлайн? 

   Някои от рисковете са: 

 Ти не си отговорен за действията си, така че може да кажеш неща или да извършиш 

нещо, което не би сторил онлайн. 

 Може да се държиш по начини, които са вредни или недобри за теб. 

 Може да се държиш по начини, които са вредни за или  не изразяват уважение към 

другите. 

   Представи на учениците идеята, че може да останеш такъв какъвто си, дори когато се 

представяш по различни начини онлайн и да се отнасяш към другите, както се отнасяш в 

реалния свят; 

 Нека учениците работят по групи по следните задачи:   

 Как да останеш истински онлайн? 

 Представи се по начин, който е положителен и няма да ти навреди. Отнасяй се към 

хората така, както би се отнасял когато си лице в лице с тях 



 Не казвай или не прави неща, които нараняват хората или предават тяхното доверие. 

 Никога не започвай връзка, която не е безопасна. 

 Избягвай да се включваш в общности, които не са подходящи за теб. 

 Нека групите да споделят  своите листи  и ги обсъдете 

   Заключителна част – 5 минути 

   Може да използваш въпросите по-долу, за да оцениш доколко учениците разбират целите на 

урока. Може и да отговорят на въпросите писмено или или онлайн 

   Как твоят образ (персона) се променя в зависимост от контекста онлайн и офлайн.  

   Учениците трябва да бъдат в състояние да опишат някои от приликите и различията между 

техния Аз онлайн и офлайн. 

   Какви са ползите и проблемите, свързани с това да си анонимен и по-свободен онлайн? 

   Учениците трябва да опишат някои от рисковете и ползите, идентифицирани по време на 

урока. 

   Какви отговорности имаш към себе си и към другите „да останеш истински“ онлайн, дори 

когато преувеличаваш или действаш различно? 

   Учениците трябва да посочат някои от правилата  „Съвети как да бъдеш истински“  

 

   Кой си ти онлайн? Оценяване 

   1.  ................ означава да се покаже на себе си и на другите като човек  с особен начин на 

поведение или притежаващ  специални характеристики. 

   а. Представям   б. Сдържан  в. Анонимен  г. Етикет 

   2. Таня е плаха офлайн и й се подиграват в училище. Онлайн Таня е отзивчива и е популярна. 

Защо Таня  смята, че може да бъде отзивчива и популярна онлайн, когато е плаха и 

непопулярна в училище. 

   А. Таня има смешно име в мрежата.  

   Б. Таня не вижда другите онлайн, така че  може да се държи по-различно отколкото офлайн 

   В. Таня има повече време да обмисли какво да казва онлайн. 

   Д. И двете Б и В 

 

3.Кои са някои от рисковете и ползите да се представяш различно онлайн отколкото офлайн ? 

 

А. Може да се държиш по начини, които ще 
ти навредят. 
Б. Може да опитващ неща, които обикновено 
не би опитвал 
 

В. Може да  подчертаеш или да наблегнеш  
на свои силни страни 
Г. Може да се държиш по начини, които са 
неуважителни за другите 



 

   Отговори: 

1. А. представям  . Начинът по който се представяш онлайн може да бъде различен от 

начина, по който се представяш офлайн 

2. Б и В 

Често човек се чувства по свободен онлайн, защото не общува с другите лице в лице 

3.  Рискове  А и Б       Ползи  Б и Д 

 

   УРОК 3 

   Правилата, които следвам онлайн 

   Основен въпрос  

   Какво означава да правиш правилно нещата онлайн? 

   Обзор на урока 

   Учениците обсъждат какво е етично поведение и се запознават с концепцията за онлайн 

етика. Те анализират подигравателна страница в социална мрежа  като изхождат от етични 

съображения. Учениците изясняват какво е дигитално гражданство и какви са различните 

различните равнища на онлайн отговорност. 

   Цели на урока: 

   Учениците ще могат да: 

 Разберат концепцията за онлайн етика, както се прилага в четири главни 

области 

 Ще определят дигиталното гражданство и ще идентифицират своите онлайн 

отговорности 

 Ще изследват онлайн етиката като анализират подиграмателна страница от 

социалната мрежа 

   Речник: 

   Eтика: Набор от принципи и морални норми, управляващи човешкото поведение, 

включително и честност и уважение към другите. 

   Онлайн етика:  Набор от принципи и морални норми, управляващи човешкото поведение, в 

Интернет и при работа с дигитални устройства 

   Дигитално гражданство – да навигираш из дигиталния свят безопасно, отговорно и етично  

    

   Въведение 

   Определи главните понятия етика и онлайн етика 

   Нека учениците помислят за някого, когото смятат за изключително етичен човек- член на 

семейството , приятел, някого , когото не познават лично 



   Въпроси 

1. Защо смятате този човек е етичен? 

2. Приведете примери на етично поведение, което показва честност и уважение към 

другите. 

3. Приведете, когато хора постъпват неетично с другите. 

   Примерни отговори 

   Да лъжеш някого, който ти има доверие. Това е и нечестно и неуважително. 

   Да разпространяваш слухове за някого. Това показва неуважение към другия човек. 

   Да се присъединиш към група, тормозеща някого, макар и да знаеш, че е лошо.Това е и 

нечестно, и наранява другите. 

   Какви примери на хора, действащи неетично в общността, може да посочите? 

   Нека учениците помислят за училищната общност,  но също и за по-големи общности, към 

които те принадлежат като град, нация или планета. 

   Примерни отговори: 

 Учениците мамят при попълването на теста. Това е нечестно и нарушава приетия код на 

общността за това, кое е честно. 

 Политик лъже гласоподавателите си. Това е и нечестно и неуважително към общността, 

която представлява. 

 Компания замърсяваща околната среда. Това показва неуважение към общността, 

която споделя природните блага. 

   Какви примери ще дадете за хора, които действат неетично онлайн 

   Нека учениците да помислят какво означава да си честен и да изразяваш уважение онлайн и 

как хората могат да нарушат този етичен код 

   Примерни отговори: 

 Да постваш информация за съученици, която те никога не биха искали да споделят. 

 Да се представяш за някой друг в чата. 

 Да създадеш страница в социалната мрежа, където се постват нараняващи неща за 

някого от членовете на общността. 

 Да копираш и да пействаш   нещо, написано от друг като твое собствено без да 

споменеш кой е авторът. 

  Нека учениците да сравнят  и противопоставят етичното и неетичното поведение в онлайн и 

офлайн света. Те ще могат да установят, че общи принципи се прилагат и на двете места, само 

че те се проявяват по различен начин. 

 

   Анализ на профила на Димо 

   Представи на чениците четирите теми, които са ключови за онлайн етиката. Кажи, че по-

нататък в урока те ще бъдат изучавани 

1. Право на личен живот. Да зачитащ правото на личен живот онлайн на другите 



2. Самоизразяване иидентичност. Да се представяш по честен и истински начин в онлайн 

света. 

3. Култура на общуване. Да се отнасяш с другите доброжелателно и с уважение и да 

избягваш кибертормоза. 

4. Да зачиташ това, което са направили другите. Да признаваш какво са направили 

другите, когато го използваш и да искаш тяхното позволение, когато ползваш тяхната 

работа като част от твоята. 

   Нека учениците в четири групи да обсъдят  материала „Анализ на профила на Димо“. 

    Нека всяка група се спре на една от четирите теми, които представи - това отговаря на 

четирите части на материала 

   Обясни на учениците, че те ще анализират фиктивен профил. Те ще трябва да помислят за 

онлайн етиката , относно някои от постванията в профила. 

   След това групите споделят обсъденото. Използвай материала за учителя за профила на 

Димо, за да насочваш обсъждането 

   Представи дигиталното гражданство. 

   Определи какво е дигитално гражданство. 

   Нека учениците допълнят изречението: 

   Добрият гражданин на дигиталният свят  е ............................................................. 

   Учениците трябва да споделят своите отговорности като дигитални граждани – към себе си, 

към семейството и към приятелите си и към общността. Нека да използват четирите теми, 

които обсъждаха в предишната дейност, когато попълват изречението 

   Примерни отговори: 

 Зачитай правото на личен живот на другите онлайн. 

 Представяй се честно онлайн. 

 Поствай неща , които няма да те наранят  и няма да наранят другите. 

 Цитирай съответно източниците, които си използвал, когато пишеш  реферат. 

   Нека учениците помислят за основни принципи, които трябва да важат за училище, за да 

бъдат учениците  по-добри дигитални граждани. 

   Учениците могат да предложат следните идеи: 

   Да се формира група от съветници-връстници, които да помагат при решаването на 

проблеми, възникващи при сърфиране в мрежата. 

   Да се институционализира анонимното докладване на вредни инциденти. 

   Да се включи езикът на антитормоз в училищната политика. 

   Да има ясна училищна политика за плагиатството, включително и правила, които учениците 

трябва да следват 

   Заключителна дейност: 

   Въпроси, които показват дали учениците разбират целите на урока 



   Кои са начините да се държиш етично онлайн? Следи за отговори, които се отнасят за 

четирите онлайн етически теми: право на личен живот, самоизразяване и идентичност,  

култура на общуване, уважение към творчеството на другите. 

   Защита на своя личен живот и уважение към този на другите. 

   Да представяш себе си разумно и по подходящ начин. 

   Да се отнасяш към другите доброжелателно и с уважение 

   Да  получиш признание за това, което си направил и да цитираш другите, чиито работи 

ползваш. 

   Примери за неетично поведение онлайн 

   Отново насочи учениците към четирите онлайн теми. Нека да дадат конкретен пример за 

всяко поведение на основа собствен опит или от други събития. 

   Примерни отговори: 

 Да споделиш  информация, уязвяваща или нараняваща някого в публичен форум. 

 Да създадеш профил с фалшива информация и да мамиш другите с него. 

 Да постваш нараняващи и уязвяващи  забележки по отношение на някого в социална 

мрежа. 

 Да използваш работата на някого другиго, без да го съобщиш. 

   Кои са някои от отговорностите към себе си, към семейството, към приятелите, към твоята 

общност онлайн? Какво става, когато не изпълниш отговорностите си като дигитален 

гражданин? 

   Отговорите трябва да се основават на  дейностите този урок, както и на личен опит. 

 

   Да оценим профила на Димо 

   Насоки 

   Представи си , че един от съучениците ти се казва Димо. Познаваш го, но не много добре. 

Забелязваш, че той е приятел с един от твоите приятели  в социалната мрежа my book. 

Неговият профил е общодостъпен, така че решаваш да го провериш. 

   Ето информация от профила на Димо. Твоята група ще анализира една от темите в този 

профил и ще отговори на следните въпроси 

   Тема 1 Профил на Димо   Право на личен живот 

   Сашо Иванов пише ... Изглежда че родителите на Мишо се карат отново – той живя у дома 

цяла седмица. Има ли някой, у когото да преспи ден-два. 

1. Подходящо ли е да поства лична информация  за Мишо на профила на Димо? Има ли 

потенциална полза или вреда от споделянето на историята на Мишо онлайн. 

2. Когато срещнеш на другия ден Мишо в училище, ще се отнасяш ли по различен начин с 

него? Как онлайн информацията, поствана за него онлайн, може да повлияе върху  

твоето отношение към него офлайн? 



3. Има ли някакъв друг начин Сашо Иванов да използва дигитална технология, за да 

помогне на приятеля си Мишо? 

4. Какво би направил, ако си на мястото на Сашо? Какво би направил, ако беше Димо? Как 

би реагирал, ако си Мишо? 

 

   Тема 2 Профил на Димо. Себеизразяване и идентичност 

   Роси поства: Видяхте ли снимката в новия профил на Лиза? Ех, тя се опитва да следва 

готическата мода, за да се хареса на своите онлайн приятели. 

   Таня казва: Вижте как само Елена се прави на интересна по странен начин. 

1. Защо мислиш, че Елена е избрала нова готическа картина за своя профил? Лошо ли 

е  да се представя с различна идентичност онлайн? 

2. Представи си, че онлайн приятелите на  на Елена никога не са я срещали лице в 

лице и като я видят ще разберат, че тя не се облича в готически стил? Как мислиш, 

че ще реагират те? 

3. Защо Роси и Таня могат да реагират отрицателно на новия  профил на Елена? Добре 

ли е да го правят по този начин? 

4. Какво би направил ти, ако видиш профилна снимка като тази на Елена, която  не е 

реална? Как би реагирал на постовете на Роси и Таня, ако беше Елена? 

   Тема 3 Профил на Димо  Култура на общуване. 

   Пешо казва   Не е истина каква тъпа задача ни даде  Георгиева. Ти трябва да се включиш в 

нашата страница Аз мразя госпожа Георгиева  http://honkifyouhategarrett/fh 

1. Какво мислиш за Пешо и приятелите му, които са създали такава страница? 

2. Мислиш ли, че Димо е длъжен да  вземе отношение или коментира поста на Пешо? 

Какво би могъл да направи Димо? 

3. Как би реагирал, ако действително харесваш госпожа Георгиева и си видял поста на 

Пешо? Би ли направил нещо по отношение на поста и какво? 

4. Как би реагирал, ако видиш страница, създадена за теб? Какво би направил, ако видиш 

подобна страница за твой приятел или за учител? 

 

   Тема 4 Профил на Мишо.  Уважение към творчеството на другите. 

    Раздай материал „Раздразнен отново“ 
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   „Раздразнен....отново“ 

   Отново се получи същото нещо. За часа по рисуване трябваше да направим тези тъпи онлайн 

комични картинки като група. Мойте ужасни приятели, не само, че ми оставиха да свърша 

всичко, но и разбрах , че един от тях  е пратил по мейла на приятел от съседния клас  моето 

произведение. Това наистина е лошо. 

   Виж  ето моята работа вляво, а тяхната вдясно 

   

 



   Въпроси: 

1. Какво смяташ за работата на ученика вдясно? Мислиш ли, че работата на Джеф  е 

вдъхновила другия ученик  или просто той плагиатства неговата работа? 

2. Какво би станало ак вдясно авторът би добавил изречение. Направено е по идея на 

Димо и би поискал разрешението на Димо да ползва  картинката му? Това ще бъде ли 

етично? 

3. Ясно е, че Мишо се ядосва, че някой е изкопирал картинката му. Какво би станало, ако в 

профила си той посочи линк, където може да се качи безплатно музика? Смяташ ли, че 

двете неща са подобни или различни? Защо? 

4. Какво би направил, ако се окажеш в ситуацията на Мишо и някой друг плагиатства 

твоята работа? А какво би станало, ако научиш, че работата на някой друг е била обект 

на плагиатство? 

 

    

   Да оценим профила на Мишо 

   Насоки 

   Представи си , че един от съучениците ти се казва Димо. Познаваш го, но не много добре. 

Забелязваш, че той е приятел с един от твоите приятели  в социалната мрежа my book. 

Неговият профил е общодостъпен, така че решаваш да го провериш. 

   Ето информация от профила на Димо. Твоята група ще анализира една от темите в този 

профил и ще отговори на следните въпроси 

 

   Тема 1 Профил на Димо   Право на личен живот 

   Сашо Иванов пише ... Изглежда че родителите на Мишо се карат отново – той живя у дома 

цяла седмица. Има ли някой, у когото да преспи ден-два. 

1. Подходящо ли е да поства лична информация  за Мишо на профила на Димо? Има ли 

потенциална полза или вреда от споделянето на историята на Мишо онлайн. 

Учениците могат да заключат, че Ал нарушава правото на Мат на личен живот като 

поства лична информация за ситуацията у дома. Това може да допринесе, че Мат ще 

намери къде прекара една-две нощи, но ще го постави в затруднено положение. 

Учениците трябва да разберат, че ако не се отнесат различно към Мат, то начинът по 

който те мислят за него ще бъде повлиян от тази поверителна информация. 

 

2. Когато срещнеш на другия ден Мишо в училище, ще се отнасяш ли по различен начин с 

него? Как онлайн информацията, поствана за него онлайн, може да повлияе върху  

твоето отношение към него офлайн? 

Учениците трябва да разберат, че дори и да не се отнасят по различен начин към Мишо, 

начинът по който те мислят за него, ще бъде засегнат от тази информация. 

 

3. Има ли някакъв друг начин Сашо Иванов да използва дигитална технология, за да 

помогне на приятеля си Мишо? 



Ал можеше  да се обърне към Джеф за Мат чрез мейл или тест, който да бъде 

поверителна инфорвмация.  

 

4. Какво би направил, ако си на мястото на Сашо? Какво би направил, ако беше Димо? Как 

би реагирал, ако си Мишо? 

Нека учениците обсъдят вариантите, които  са във всяка ситуация и след това да 

изберат този, който смятат за най-етичен. 

     Тема 2 Профил на Димо. Самоизразяване и идентичност 

   Роси поства: Видяхте ли снимката в новия профил на Лиза? Ех, тя се опитва да следва 

готическата мода, за да се хареса на своите онлайн приятели. 

   Таня казва: Вижте как само Елена се прави на интересна по странен начин. 

 

1. Защо мислиш, че Елена е избрала нова готическа картина за своя профил? Лошо ли 

е  да се представя с различна идентичност онлайн? 

Учениците трябва да разберат, че Елена може да иска да изпита друга различна 

идентичност онлайн. Докато това не може да й навреди сериозно, то може да й 

помогне да се замисли защо е избала тази снимка. 

2. Представи си, че онлайн приятелите на  на Елена никога не са я срещали лице в 

лице и като я видят ще разберат, че тя не се облича в готически стил? Как мислиш, 

че ще реагират те? 

Онлайн приятелите на Лиза може да смятат, че тя ги мами или лъже и е нечестна 

относно нейното обикновено изглед. 

3. Защо Роси и Таня могат да реагират отрицателно на новия  профил на Елена? Добре 

ли е да го правят по този начин? 

Разбира се, че приятелите на Лиза може да са разстроени да я видят да се представя по 

такъв начин онлайн, но не е правилно да пишат за нея лоши неща онлайн. Вместо това  

могат да говорят лично с нея как те се чувстват. 

4. Какво би направил ти, ако видиш профилна снимка като тази на Елена, която  не е 

реална? Как би реагирал на постовете на Роси и Таня, ако беше Елена? 

Нека учениците обсъдят възможните варианти във всяка ситуация и след това да 

изберат най-етичния  от тях. 

 

 

   Тема 3  Профил на Димо  Култура на общуване 

   Пешо казва   Не е истина каква тъпа задача ни даде  Георгиева. Ти трябва да се включиш в 

нашата страница Аз мразя госпожа Георгиева  http://honkifyouhategarrett/fh 

1. Какво мислиш за Пешо и приятелите му, които са създали такава страница? 

Учениците трябва да разберат, че не е добре да създават публично пространство 

онлайн, в което те казват негативни неща за други хора. 

 

2. Мислиш ли, че Димо е длъжен да  вземе отношение или коментира поста на Пешо? 

Какво би могъл да направи Димо? 
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Доколкото е поствано на неговия профил, Димо трябва да направи нещо.Той може да 

поства нещо позитивно за госпожа Георгиева или да напише, че няма интерес да 

участва в такава група. 

 

3. Как би реагирал, ако действително харесваш госпожа Георгиева и си видял поста на 

Учениците трябва да посочат и вариант да се застъпят за госпожа Георгиева или да 

кажат нещо  лично на Пешо. Важното е те да не участват в нещо, чиято цел е да нарани 

госпожа Георгиева 

 

4. Как би реагирал, ако видиш страница , създадена за теб? Какво би направил , ако 

видиш подобна страница за твой приятел или за учител? 

Нека учениците обсъдят възможните варианти във всяка ситуация и след това да 

изберат най-етичния  от тях. 

 

    

 

   Тема 4 Профил на Мишо.  Уважение към творчеството на другите. 

   „Раздразнен....отново“ 

   Отново се получи същото нещо. За часа по рисуване трябваше да направим тези тъпи онлайн 

комични картинки като група. Мойте ужасни приятели, не само, че ми оставиха да свърша 

всичко, но и разбрах , че един от тях  е пратил по мейла на приятел от съседния клас  моето 

произведение. Това наистина е лошо. 

   Виж  ето моята работа вляво, а тяхната вдясно 

  Хей Тигре, какво става, сигурен ли си       Лошо моето растение е мъртво 

   Хей Роб Какво става    Как разбра     Ужасно, Аз убих растението си 

 

1. Какво смяташ за работата на ученика вдясно? Мислиш ли, че работата на Джеф  е 

вдъхновила другия ученик  или просто той плагиатства неговата работа? 

Въпреки че картинката изглежда различно, идеята не е оригинална. Учениците трябва 

да разберат че става дума за плагиатство, защото идеята на Димо е копирана  съвсем 

близко. 

2. Какво би станало ак вдясно авторът би добавил изречение. Направено е по идея на 

Димо и би поискал разрешението на Димо да ползва  картинката му? Това ще бъде ли 

етично? 

Учениците трябва да разберат, че основен принцип е да се признава  творчеството на 

другия и да се иска неговото разрешение за цитирането, когато се използва чужда 

творба. 

3. Ясно е, че Мишо се ядосва, че някой е изкопирал картинката му. Какво би станало, ако в 

профила си той посочи линк, където може да се качи безплатно музика? Смяташ ли, че 

двете неща са подобни или различни? Защо? 

Въпреки че има разлики  между двете картинки, трябва да разпознават и приликите В 

двата случая работата на друг  е взета без разрешение или предлагане на компенсация. 



4. Какво би направил, ако се окажеш в ситуацията на Мишо и някой друг плагиатства 

твоята работа? А какво би станало, ако научиш, че работата на някой друг е била обект 

на плагиатство?  

Нека учениците обсъдят вариантите, които има във всяка ситуация и след това да 

изберат кой е най-етичният избор. 

 

    Моят онлайн код  Оценяване     Въпросник 

1. Ти научи, че онлайн етиката е сбор от правила или идеи, които насочват поведението. 

Избери кое от твърденията по-долу е пример на онлайн етика 

А. Да се увериш, че предпазният колан е поставен. 

Б. Да работиш по групов проект 

В. Да бъдеш на първия ред на концерт 

Г. Да попиташ брат си , преди да постваш негова снимка онлайн 

2. Кое от посочените поведения не е етично? 

А. Да търсиш информация онлайн  

Б. Да признаеш  приноса на твой приятел, затова че си изполвал песента му във 

видеото, което си направил. 

В. Да напишеш обидно послание за съученик онлайн 

Г. Да попиташ приятеля си, преди да постваш негова снимка 

 

3. Томи не идва на училище през последните дни и неговият приятел Стефчо смята, че 

това е нечестно. Стефчо поства следното послание в социалната мрежа „Томи смята, че 

е специален и не трябва да ходи на училище.“ 

              Истински или фалшив: Постът на Стефчо е безотговорен 

              А. Истински 

              Б. Фалшив 

 

   Отговори 

1. Правилният отговор е Д., защото показва отговорно действие към друг, докато си 

онлайн. 

2. Правилният отговор е В , защото наранява и е неетично да се постват лоши послания. 

3. Правилният отговор е А, Стефчо не трябва да поства публично посланието, защото 

другите могат да си направят неверни заключения за това къде е Томи и за неговия 

характер.  

   


