
   Урок Кибертормоз:  Подкрепяй  

 

   Основен въпрос  

   Как може да разбереш намеренията и влиянието на думите и действията на другите 

онлайн? 

   Обзор на урока 

   Учениците ще научат разликата между това да бъдеш пасивен наблюдател и човек , 

който се застъпва  в ситуации на кибертормоз 

   Учениците ще обсъдят какво означава да  бъдеш смел и да се застъпваш за другите. 

Те ще попълнят въпросника: „Защо трябва да ни засяга?“, както и ще направят 

диаграма  на включените страни и ще дадат идеи как наблюдателите могат да станат 

застъпници. След това те ще предложат конкретни решения за справяне със ситуации 

на кибертормоз. 

   Цели на урока: 

   Учениците ще могат да 

 Анализират какво означава да бъдеш смел и да се застъпваш  за другите онлайн 

и офлайн; 

 Ще се научат да проявяват емпатия за  жертвите на кибертормоз; 

 Ще  предлагат решения как да помагат на другите, когато тормозът е факт. 

   Речник 

   Наблюдател    Някой, който  е свидетел  на кибертормоз, но не прави нищо, за да 

помогне. 

   Застъпник  Някой, който помага в случай на кибертормоз. 

   Емпатия    Представям си чувствата, които някой друг изпитва.  

 

   Начало на урока – 10 минути 

   Попитай какво е да си смел? 

   Възможни отговори  -  да можеш да се противопоставиш, да имаш кураж, да се 

застъпваш за другите, да се изправяш срещу другите, когато смяташ, че си прав. 

   Как можеш да покажеш смелост , когато някой е подложен на кибер тормоз и ти си 

свидетел? 

   Повтори определението за кибертормоз -  използване на дигитални медии като 

интернет и мобилни телефони, за да се разтройва и дразни някого умишлено 



   Примерни отговори на въпроса   - застъпваш се за тормозения, емпатизираш с 

тормозения, получаваш подкрепа от възрастен, заслужаващ доверие. 

   Определи  какво означава – наблюдател, застъпник и емпатизирам 

   Обсъди следните характеристики на застъпниците 

   Не са свързани пряко с кибертормоза, но се намесват, за да помогнат 

   Емпатизират с тормозените, дават им да разберат, че мислят за тях и ги слушат. 

   Не разпространяват слхове или  не са заедно с тормозещите, не се поддават на 

натиска на връстниците си и могат да се обърнат към тормозещия да спре. 

   Поощряват тормозения да се обърне към възрастен, на когото има доверие, за 

решаване на ситуацията. 

 

   Създай карта на кибертормоза -15 минути 

   Раздай материала „Защо трябва да се интересувам?“ и нека учениците прочетат 

историята за Кирил и Йордан 

   Нека учениците направят  карта , на която да покажат всички участници в събитието  - 

тормозещ, тормозен, наблюдаващи. Нека след това покажат картите си и да ги 

обсъдят. 

   Нека учениците попълнят материала „Защо трябва да се интересувам?“ 

   Въпроси 

   Кой осъществява кибертормоз в тази история? 

   Нека учениците да отговорят самостоятелно и да се обосноват. Нека да помислят 

дали е само Йордан. Какво ще кажат за съучениците, които са му помогнали да качи 

видеото в мрежата? Какво ще скажат за учениците, които постват гадни коментари? 

Какво ще кажат за тези, които гледат видеото? 

   Кои са наблюдателите? 

   Учениците, които са свидетели на тормоза и тези онлайн, които гледат видеото. 

   Какво ще направиш , ако си наблюдател? 

   Насочи учениците да помислят дали да емпатизират на Кирил, да кажат на другите 

момчета да свалят видеото, да напишат  в нета коментар, че Кирил не е искал видеото 

да бъде качено или да кажат на Кирил да потърся подкрепата на възрастен , на когото 

има доверие. 

   Какво ли би казал на Йордан, ако  искаш да спре с тормоза? 



   Ще му кажа, че е нечестно да пуска видео без позволението на Кирил и че това е 

много болезнено за Кирчо. Това може да не даде резултат, но ще е опит да се спре 

тормозът. 

   Какво ще кажеш на Кирил или ще направиш за него, за да изразиш своята подкрепа? 

   Нека учениците помислят колко важно е да се изслуша Кирил, да се изрази емпатия с 

него и след това да се обсъди какво може да направи. 

   Какво ще кажеш на другите момчета в училише, които гледат видеото и постват гадни 

коментари? 

   Аз ще им кажа, че те са съучастници в тормоза и още ще кажа колко зле се чувства 

Кирил. 

 

   Как би могъл да помогнеш възрастен, на когото имате доверие, да се включи?  

   Нека учениците помислят  какви ще са последствията  за Кирил, ако се каже на 

възрастен. Другите може са му се подиграват, така че той може да се довери на някого, 

който е достоен за доверие и има уменията и властта да му помогне. 

 

   Отбележи, че тези, които постват гадни и злобни коментари, са също участници в 

тормоза, както и момчето качило видеото. Обсъди с учениците как доверен възрастен 

може да помогне, включително и идеята педагогическият съветник да говори с Кирил, 

а учителят по информационни технологии да види дали не е възможо видеото да се 

свали от сайта и училищният директор да въведе правила срещу кибертормоза. 

   Заключителна дейност  

   Може да използваш по-долните въпроси, за да оцениш дали са постигнати целите на 

урока. 

   Кое поведение онлайн може да бъде считано за кибертормоз? 

   Например да качиш видео на друг без позволение, или да  постваш гадни, злобни , 

унижаващи коментари. 

   Какво означава да си наблюдаващ кибертормоз? 

   Наблюдаващият вижда кибертормоза, но не предприема нищо, за да помогне. Някои 

наблюдатели  стават съучастници в тормоза и по този начин го разпространяват, като 

помагат да се включат още наблюдатели. 

   Кои са някои от нещата, които наблюдателят може да направи, за да стане застъпник? 

   Да покаже разбиране и да изрази подкрепа за тормозения, да не реагира на 

тормозещия, да каже на тормозещия да спре, или да се обърне към възрастен, на 



когото има доверие, за помощ. Напомни на учениците че възрастен, който заслужава 

доверие е такъв , който притежава уменията, желанието и властта да помогне. 

   Кибертормоз 

   Прочети сценария за Кирил и Йордан и отговори на въпросите по-долу 

 

   Кирил изпраща на своя приятел Йордан кратко видео, което е направил у дома,, 

опитва да пресъздаде известна сцена от фентъзи филм. Йордан се присмива на 

видеото и специално на това как изглежда Кирил и показва видеото на други момчета 

в училище. Те също се надсмиват и го пускат на сайт, където се споделят такива 

материали. Хиляди гледат видеото на Кирил  и много са унизителните коментари. 

Всеки ден Кирил влиза в сайта само , за да види още и още коментари от рода „идиот“ 

„дебел зубър“. Всеки ден в училище той чува същите коментари от съучениците си. 

 

   Кои са наблюдателите? 

   Какво би направил, ако си наблюдател? 

   Какво ще кажеш на Йордан, ако искаш да престане? 

   Какво ще кажеш на Кирил или ще направиш за него, за да му покажеш , че го 

подкрепяш? 

   Какво ще кажеш на съучениците си, които гледат и коментират видеото? 

   Как би помогнал възрастен , заслужаващ доверие, да се включи ? 

 

   Недей да бъдеш наблюдател 

   В тази история много хора допринасят за кибертормоза. Но има също така много 

повече млади хора, които виждат ситуцията, но решават да не се включат. Тези, които 

не участват в тормоза, но го наблюдават, слушат или знаят за него, се наричат 

наблюдатели. В тази ситуация, учениците, които  са свидетели на злоупотребата и тези, 

които гледат видеото, са наблюдатели. 

 

   Стани застъпник! 

   Стани застъпник. Ако си свидетел на кибернасилие, можеш да помогнеш като 

подкрепяш тормозения и да дадеш  на тормозещите да разберат, че тяхното 

поведение не е приемливо.  

   Ето някои неща, които може да направиш:  

   Намеси се в ситуацията, за да могат тормозените да  знаят, че ти си  зад тях. 



   Слушай и емпатизирай с тормозения. 

   Не разпространявай слухове вместо това  кажи на тормозещия да спре. 

   Кажи за това, което се случва, на възрастен, заслужаващ доверие, или на 

администратора на сайта или окуражи тормозения да се обърне към възрастен.    

   Възрастен, заслужаващ доверие, е този, който знаеш, че ще слуша и има уменията, 

желанието и властта да ти помогне. 

 

   Кибертормоз:  Стани застъпник     Оценяване 

1. Застъпникът е : 

2. А. Който предприема действия и се застъпва за обект на тромоз  

3. Б. Съгласява се с това, което прави тормозещият, защото така правят и  

останалите около него. 

4. В. Игнорира това, което тормозещият прави. 

 

   2. Лили казва на Галя, че получава ужасни съобщения по телефона си. Галя й казва 

„Това те прави да се чувстваш ужасно!“ и „Искаш ли да поговорим за това?“ 

   Дали е вярно или не ,че Галя изразява емпатия? 

   А. Вярно 

   Б. Невярно 

 

   3. Ани забелязва, че съученик  поства груби коментари  за приятеля й Наско в своя 

блог. Какво трябва Ани да направи като застъпник? 

   А. Да изрази подкрепата си за Наско 

   Б. Да накара нейния съученик да изтрие коментарите от блога си. 

   В. И двете А и Б. 

   Верни отговори: 

   1. Въпрос   Верен отговор „А“ 

   2. Въпрос   Верен отговор „А“ 

   3. Въпрос   Верен отговор В. 

 

 

 



 

   УРОК: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

   Основен въпрос  

   Как може да разбереш дали даден сайт защитава твоята лична информация? 

   Обзор на урока 

   Учениците научават, че сайтовете за деца трябва да защитават тяхната лична 

информация. Те учат как да разпознават тези безопасни сайтове, като търсят  

информация за тяхната политика на поверителност. 

    Учениците обсъждат сценарий, в който поверителна информация е споделена без 

тяхно позволение. Така те научават какво е поверителна информация и за законите за 

поверителност , които регулират детските сайтове. Като използват материала 

„Проверка на поверителността“ учениците изучават политиката на поверителност на 

детски сайтове. 

 

   Цели на уроки 

   Учениците ще могат да: 

 Научат каква информация трябва да избягват да споделят онлайн, защото е 

лична; 

 Разбират кои сайтове имат политика на поверителност и защо; 

 Упражняват  как да проверяват  сайтовете, които посещават, дали имат политика 

на поверителност и поверителни печати на одобрение 

   Речник  

   Поверителна информация  - информация, която може да бъде използвана, за да 

идентифицира – например - твоя ЕГН, домашен адрес, имейл, телефонен номер и т.н. 

   Политика на поверителност –  документ, който обяснява как сайтът събира и изпозва 

твоята поверителна инфомация 

   Знак за одобрение – знак или печат , който потвърждава че сайтът, компанията или 

групата са изпълнили известни стандарти и си вършат добе работата 

 

   Въведение 

   Кажи на учениите да си представят, че е необходимо да носят знак на гърбовете си 

през цялото време, знак, който разкрива нещо лично тяхно – например адрес, 

телефонен номер, прякор, любима храна 

   Попитай  



Как бихте се чувствали?  

Отговорите могат да бъдат – объркан, странно, неудобно, ОК 

   Ще се чувстваш ли по-добре, ако ти решаваш  кой да знае такива неща за теб?  

Учениците могат да искат  да контролират кой да притежава информация за тях 

   Обсъдете с учениците факта, че личната информация не трябва да бъде споделяна с 

непознати и че известна информация – наречена поверителна информация- е особено 

важно да бъде защитена поради опасност за тяхната сигурност. 

   Определи понятието   поверителна информация.  

   Тя включва: Пълно име, домашен адрес, име на училището и адрес, телефонен 

номер, емейл адрес, ЕГН 

 

   „Да познаваш закона“ – 10 минути 

   В САЩ има закон  който изисква собствениците на сайтове да помагат да се защитава 

поверителна информация за деца до 13 г. 

   От сайтовете , събиращи информация от деца до 13г., се изисква да се съобразяват 

дъс закона за поверителността за деца онлайн. Тези сайтове трябва да защитават 

информация, идентифицираща децата – като имена, училище и домашен адрес, имейл 

адрес, телефонен номер, ЕГН, и всяка друга инфомация, която ще позволи някой да 

идентифицира или да установи връзка с детето. Сайтът трябва да предостави линк за 

политиката на поверителност на своята заглавна страница и във всяка област, където 

събира лична информация от деца.  Политиката на поверителност трябва да бъде ясна  

и видна и да обяснява как сайтът защитава поверителността и сигурността на децата. 

   Обясни на учениите ,че този закон е важен, защото без него сайтовете ще могат да 

използват поверителна информация за деца както поискат. Например, сайтът може да 

се опита да ги потърси, да ги намери и да им продава различни стоки. Сайтовете дори 

могат да продават поверителна информация на други компании, които търсят 

информация за деца. 

   Обясни че сайтовете обясняват как използват и как защитават поверителната 

инфомация за деца и трябва да публикуват поитиката си на поверителност. 

   Определи какво е политика на поверителност. В САЩ  две организации според на 

Закона проверяват как сайтовете  спазват политиката на поверителност. Ако сайтовете 

спазват тази политика, тези организации могат да им дадат знак за одобрение. 

   Определи какво означава знак за одобрение 

   Попитай какво ще стане, ако го няма този закон и сайтовете могат да вземат твоя 

поверителна информация и да правят каквото искат с нея? 



   Нека учениците да обсъдят възможните последици от това някой друг да притежава 

поверитена информация за тях. Например могат да получават много  съобщения и 

мейлове, които не искат. Някой може да се опита да им продаде неща, които не искат. 

Компаниите, които имат тяхната поверителна информация могат да я дадат на други 

компании , които искат да я ползват за свои цели. 

 

   „Провери“ – 20 минути 

   Избери някой от сайтовете, който може да бъде отворен заедно в час. 

   Обясни на учениците, че трябва да им стане навик да проверяват дали сайтовете  

имат политика за поверителост по отношение на деца  

   „Ти си съдията“ 

   Раздай копие от „Списък за проверка на поверителността“ – учениците могат да 

работят индивидуално и по групи 

   Заключителна част 

   Може да използваш въпросите по-долу, за да оцениш доколко учениците са разбрали 

целите на урока. 

   Какви примери на поверителна информация може да дадете?   

   Примери включват – имена, домашен адрес, име и адрес на училището, телефонен 

номер, емейл адрес и ЕГН. 

   Защо не трябва да споделяш своята поверителна информация? 

   Защото информацията може да бъде използвана от непознати. отделни личности или 

компании, за да ви потърсят и да установят контакт. 

   За какво трябва да следиш, за да си сигурен , че сайтът защитава твоята сигурност  и 

поверителост? 

   Учениците може да използват  „Списъка за проверка на поверителността“ – те трябва 

да търсят ясно отбелязана политика за поверителност за деца, знак за одобрение и 

лице, към което да се обърнат по въпроси, свързани с поверителността. 

 

   Списък за проверка на поверителността 

   Правила за поверителност 

   Изучи как сайтът защитава твоята поверителност. Отбележи за всеки ред отговора 

„Да“ или „Не“ с кръгче 

        Проверка на поверителността                                                                                  Не    Да                           

На заглавната страница има ли линк за 



политика на поверителност? 

Страниците, които изискват поверителна информация 
съдържат ли линк към политиката на поверителност? 
 

Линкът за политиката на поверителност ясен ли е и лесно ли може  
да се намери? 

На сайта има ли информация за лице за контакт, на което 
може да бъдат зададени въпроси относно поверителността? 

Сайтът има ли знак за одобрение? 
 

   Смяташ ли че този сайт защитава добре твоята поверителност? 

 

   Внимание: 

   Дори и сайтът да притежава политика за поверителност, бъди внимателен! Този сайт 

може да използва твоята поверителна информация по начини, които ти не одобряваш; 

Търси сайтове, които имат знак за одобрение за поверителност.Избягвай да даваш 

името си, адреса, телефонния си номер, имейл адреса на сайтове без позволението на 

родителите ти или на доверен възрастен. 

 

   Правила за поверителност              Оценяване  Ученик 

 

1.Виж онлайн профила по-долу. Подчертай тази информация, която не е за постване 

 

Сайт приятели.бг  

Име   Илия 

Емейл  футболенфен@abv.bg 

Любим спорт: футбол 

Дата на раждане 2 евруари 2005г. 

Име на училище    СУ Петко Славеййков, Бургас 

 

2.  …........................е правен документ, който обяснява как сайтът  събира и използва 

твоята поверителна информация. 

А.Знак за одобрение 

Б. Списък за проверка 

mailto:футболенфен@abv.bg


В. Политика на поверителност 

 

 

3. Кой уебсайт най-добре защитава твоята информация? 

А. Сайтът А има политика на поверителност, знак за одобрение, както и името  на 

лицето, с което родителите ти могат да говорят  за поверителността. 

Б. Сайтът Б има надпис  „безопасно“ за деца на страницата, където ти   вкарваш твоята 

поверителна информация. 

В. Сайтът В  има връзки с други сайтове за деца 

 

 

 

Правила за поверителност              Оценяване  Учител 

   1.Виж онлайн профила по-долу. Подчертай тази информация, която не е за 

постване 

Onlinefriends.com     Сайт  

Име   Илия 

Емейл  футболенфен@abv.bg 

Любим спорт: футбол 

Дата на раждане: 2 евруари 2005г. 

Име на училище    СУ Петко Славйейков, Бургас 

   Отговор: Илия не трябва да поства датата на раждане, имейл адреса и името на 

училището му. Всичко това е поверителна информация. 

   2.  …........................ е правен документ, който обяснява как сайтът  събира и 

използва твоята поверителна информация. 

А. Знак за одобрение 

Б. Списък за проверка 

В. Политика за поверителност  

   Отговор: 

   Отговорът е В. Поитиката за поверителност е документ, който обяснява как сайтът 

събира и използва твоята поверителна информация. 

mailto:футболенфен@abv.bg


   3. Кой уебсайт най-добре защитава твоята информация? 

   А. Сайтът А има политика на поверителност, знак за одобрение, както и имено  на 

лицето, с което родителите ти могат да говорят  за поверителността 

   Б.Сайтът Б има надпис  безопасно за деца на страницата където ти   печатиш в твоята 

поверителна информация 

   В. Сайтът В  има връзки с други сайтове за деца 

   Отговор:  

   Отговорът е А. Този сайт е единственият, който ясно защитава поверителността. Той 

притежава знак за одобрение и има лице за връзка. Той също има ясна поитика за 

защита на своите потребители. 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ Интернет и децата 
   Докато работиш в интернет, 

1. Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, 
месторабота и служебен телефон на родителите си или училището, в което 
учиш. 

2. Не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си 
обсъдил решението си със своите родители. 

3. Винаги преди да качиш своя снимка и/или да публикуваш своя мобилен номер, 
помисли добре дали искаш и ще е добре ли за теб тази информация да стане 
достъпна за един неограничен кръг от хора. 

4. Не приемай среща с някого, с когото си се запознал в интернет, без знанието на 
твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично и оживено 
място и задължително да е в присъствие на твои близки или приятели. 

5. Не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те 
карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си или друг твой 
близък възрастен човек за такива съобщения и за техния източник. 

6. Не отваряй приложения на електронна поща, получени от непознат подател. Те 
могат да съдържат вирус или програма, която да увреди твоя компютър или да 
черпи неограничено информация от него. 

7. Внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани да се включиш 
в дейност, обещаваща лесна, бърза и голяма печалба. В тези случаи, най-
вероятно, ще станеш жертва на измама. 

8. Бъди внимателен и наблюдателен при попълване на регистрационните форми 
при извършване на регистрация в интернет сайтове. 

9. При регистрации винаги проверявай има ли данни на сайта относно 
администратора/модераторите, които го поддържат, както и възможност за 
обратна връзка с тях – адрес за контакт. 

10. Чети „Условията за ползване” на сайта, преди да се съгласиш с тях! Там трябва 
да бъде предоставена информация относно необходимостта и целта на 
събирането на лични данни на потребителя. В случай че такава информация не е 
предоставена и не ти е предоставена възможност да се обърнеш към 



администратора/модераторите на съответния сайт или в тях се съдържа 
информация, която те притеснява, то тогава сигнализирай на горещите линии, 
като подадеш оплакване. Трябва да знаеш, че всеки администратор/модератор, 
който поддържа конкретен сайт, е длъжен да даде информация относно това за 
какво са му необходими твоите лични данни, за какво ще ги ползва, за какъв 
срок, какво ще се случи с тях, когато те вече няма да са му необходими за тази 
цел, за която си му ги предоставил (например регистрация), както и на кого и 
поради какви причини той ще може да ги даде. 

11. Не чети и не разглеждай сайтове, които съдържат материали с вредно или 
незаконно съдържание. Единственото нещо, което те биха могли да ти донесат 
са вреди, неприятности и проблеми. Няма нищо грешно и лошо в това, че от 
чисто любопитство, случайно или по съвет от „приятел” в нета си достъпил сайт с 
вредно или незаконно съдържание. Не се притеснявай да споделиш това с 
родител или друг твой близък възрастен човек. Именно той ще ти даде най-
добрия съвет как да постъпиш в тази ситуация. 

Какво означава „Сайт с вредно съдържание”?  

Това са интернет страници, чието съдържание оказва или би могло да доведе да 

травмиращо психично въздействие или да подтикне техните ползватели към 

поведение, водещо до психични и/или физически травми.  

Какво означава „Сайт с незаконно съдържание”? 

Това са интернет страници, на които е публикуван или качен материал, за който 

в закон е предвидена забрана и се носи съответната отговорност.  

12. Използвай на максимум възможностите, които предоставя конкретният сайт за 
социални контакти за защита на твоя профил и информацията, която си качил на 
него. 

13. Внимавай, когато разговаряш в чат, дискусионни форуми, социални мрежи и т.н. 
Помни, че хората онлайн често могат да се представят за такива, каквито не са. 
Важно е да знаеш, че възможността, която предоставя мрежата на теб да 
останеш анонимен или да се представиш за друг, се предоставя и на всички 
други участници в нета! 

14. Нещата, които правиш в Интернет, не трябва да вредят на други хора или да 
противоречат на законите. Бъди вежлив и уважавай правата и достойнството на 
другите участници в интернет. 

15. Консултирай се с родителите си, преди да свалиш или инсталираш нова 
програма на компютъра си. Не прави нищо, което може да увреди компютъра ти 
или чрез дадено действие от твоя страна да се разкрият данни за теб и 
семейството ти. 

16. Споделяй с родителите си или с друг възрастен твой близък за начините, чрез 
които се забавляваш, информираш и научаваш нови неща от Интернет. 

17. Бъди разумен и изобретателен при избора си на пароли. Помни: Паролите 
трябва да се променят периодично. Колкото по-дълго време използваш една и 
съща парола, толкова по-голям е рискът тя да бъде разкрита. 

18. Използвай антивирусен софтуер. Обновявай го редовно и не забравяй да 
сканираш компютъра периодично. 



19. В случай, че попаднеш на информация или други неща в Мрежата, които не ти 
харесват или те плашат по някакъв начин и нямаш възможност да го споделиш с 
родител или с друг възрастен твой близък, то тогава ти можеш да подадеш 
сигнал на 
адрес: http://web112.net/, http://www.safenet.bg/ или http://www.cybercrime.bg/
bg. 

 

http://web112.net/
http://www.safenet.bg/
http://www.cybercrime.bg/bg
http://www.cybercrime.bg/bg

