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децата да се научат, че действията онлайн имат отражения и последствия в реалния свят: като
говорим с децата за уважаването на другите онлайн, можем да помогнем за изграждането на
положителна дигитална среда, която обхваща ученето и откриването, като в същото време
свеждаме до минимум негативността и неподходящото съдържание;
младите хора да се запознаят с това какво е кибертормоз, известен също като онлайн тормоз;
да се предоставят примери, така че децата да се запознаят по-добре с различните форми на
кибертормоз
• да насърчат младежите да се отнасят към онлайн приятелите с толкова уважение, колкото с
тези, които срещат лице в лице
да насърчат промяна в поведението

Още от най-ранна възраст родителите учат децата си да уважават по-възрастните, да имат
правилни обноски и да се държат приятелски с другите. Твърде често обаче тези важни житейски
уроци не се прилагат в днешната цифрова епоха. Става все по-важно родителите и учителите да
следят децата и тийнейджърите по цял свят, които използват Интернет, независимо дали на
лаптопи, смартфони или таблети, дали се отнасят с уважение към другите, когато комуникират
онлайн, така, както го правят лице в лице.
Едно от най-важните неща, на които можем да научим децата си е, че действията онлайн имат
отражения и последствия в реалния свят. Факт е, че думите нараняват точно толкова, когато са
публикувани на нечия стена във Facebook или са изпратени чрез текстово съобщение, колкото ако
са изречени лице в лице. Всъщност те могат да навредят повече, защото други хора често могат да
оставят обидни коментари под публикациитеЗа съжаление онлайн тормозът от този вид може да
остане незабелязан от родителите и да не се съобщава от младежите. За разлика от тормоза или
малтретирането в училищния двор, онлайн насилието или кибер тормозът е твърде често скрито
престъпление. Разговаряйки с децата за уважаването на другите онлайн, можем да помогнем за
изграждането на положителна дигитална среда, която обхваща ученето и откриването, като в
същото време минимизираме негативността и неподходящото съдържание.
Родителите и учителите трябва да седнат с децата и да обсъдят ясно какво поведение е подходящо
онлайн. Те трябва да подчертаят важността на това децата и младежите да мислят критично за
информацията, която срещат и как да запазят поверителността на данните си. Насърчаването на
децата да споделят какво се случва в дигиталния свят ще им помогне да се чувстват по-удобно да
говорят с възрастни, ако се натъкнат на обидно съдържание или ако някой ги тормози. Най-
важното е да научим децата си как да уважават другите онлайн и да споделят, когато някой ги
тормози било лице в лице, било онлайн.
 Дейностите са представени по интерактивен начин, като обясняването на проблема ще стимулира
интереса на младите хора, които ще разпространяват допълнително информацията сред
приятелите си. Работилниците ще бъдат улеснени в групов работен формат, в безопасна и
защитена среда, където младите хора ще бъдат насърчавани да учат, да споделят своя опит и да се
учат един от друг

Цели:

 „Уважавайте и осъждайте"
3.1 Въведение
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути 

Първата дейност на тази работилница е фокусирана върху получаването на повече информация за
кибертормоза и киберпреследването. 
За да поддържате интереса на групата е по-добре да подготвите PowerPoint презентация със
снимки и информация по темата. 

опция 
„Лице в лице“

Настолен компютър/лаптоп-Проектор
Презентация на Пауър
пойнт/PowerPoint
Добра интернет връзка. 

Инструменти

3.2 Какво е кибертормоз?

36



ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути

В онлайн опцията на тази дейност можете да направите същото, като посоченото по-горе.

 * Можете да използвате платформа или програма, която ви позволява да споделяте вашия работен
плот, така че участниците да могат да видят презентацията PowerPoint и видеото за историята
(например Microsoft Teams). 

** Ако не можете да използвате подобна платформа или програма, винаги можете да преразкажете
цялата информация. 

Настолен компютър/лаптоп-Проектор
Презентация на Пауър
пойнт/PowerPoint
Добра интернет връзка.

Инструменти

опция 
„Онлайн“
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Пример за съдържание

Кибертормозът или кибернасилието е
форма на тормоз или насилие, чрез
електронни средства. Кибертормозът и
кибернасилието също са известни като
онлайн тормоз. Той става все по-често
срещан, особено сред тийнейджърите, тъй
като дигиталната сфера се разшири и
технологиите напреднаха. 

Кибертормозът е, когато някой,
обикновено тийнейджър, тормози други в
Интернет и в други цифрови
пространства, особено в сайтовете и в
социалните мрежи. Вредното поведение
представляващо тормоз може да включва
публикуване на слухове, заплахи,
сексуални забележки, лична информация
на жертвата или нарушения на етикета
(т.е. реч на омразата). Тормозът може да
бъде идентифициран, чрез многократно
поведение и намерение да се навреди.
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Пример за съдържание

Кибертормозът се случва, когато хората използват онлайн технологии, за да наранят
чувствата на някой друг
Кибертормозът може да се случи навсякъде и по всяко време
Всеки може да упражнява кибертормоз, ако действа по определени начини към друг
човек онлайн
Кибертормозът е незаконен и има сериозни последици за жертвите, извършителят,
техните семейства и приятели
Ако някой ви кара да се чувствате несигурни или уплашени онлайн, това не е редно. 
Когато някой се опита да ви нарани, като казва или прави неприемливи неща в
интернет, това е кибертормоз. 
Когато това надхвърля закачливостта и чувствате, че някой е на път да ви нарани и не
можете да избягате, това е форма на онлайн тормоз. 
Да бъдеш тормозен онлайн никога не е добре - всъщност е незаконно.
Понякога може да се стигне до момент, в който нещата стават непоносими - не
забравяйте, че може да потърсите помощ!
Онлайн тормозът може да ни накара да се чувстваме уплашени и сами.
Никога не си виновен, че някой те тормози.

Историята на Тейлър Хилридж, тийнейджърка, която
става жертва на онлайн тормоз и резултатите, които
засягат нея и нейното семейство:

 https://www.youtube.com/watch?v=kcmkMii9Txs
https://www.youtube.com/watch?v=POvcT0i4l2I   

Забележка: Първото видео показва как се надсмиват
над нея, а второто показва как това влияе върху нея и
целия й живот.

Жертвите на кибертормоз
могат да изпитат по-ниска

самооценка, повишени
самоубийствени мисли и

различни отрицателни
емоционални реакции,
включително да бъдат

уплашени, разочаровани,
ядосани или депресирани.



39

Пример за съдържание

Изпраща ви съобщения, дори след като сте
му казали да спре
 Създава фалшив профил и се преструва, че
сте вие
Разпространява слухове или клюки за вас
онлайн
Изпраща ви нараняващи или страшни
съобщения или снимки
Изтрива или редактира вашите онлайн
акаунти или публикации

Когато някой направи някое от следните неща,
това може да е знак, че ви тормозят онлайн:

Понякога е сложно да видите как
поведението ви влияе на някой друг,
особено ако не можете да видите другия
човек.
Понякога може да искате да нагрубите
някой онлайн, защото се чувствате
омаловажен/а или разстроен/а. Въпреки че
това може да ви накара да се чувствате
добре в момента, вероятно няма да
помогнете на ситуацията. 
Може да е трудно да разберете как да
действате онлайн по начин, който уважава и
се грижи за другите, особено ако сте
свикнали да виждате кибертормоз онлайн.

How do I know if I'm harassing someone? 

Използвате ли език, който може да
навреди на нечии чувства?
Кълнете ли някого?
Крещите ли (използвайки ГОЛЕМИ
БУКВИ)?
Какво би казала майка ви, ако го види?
Как бихте се почувствали, ако някой ви
изпрати такова съобщение?
Бихте ли го казали в лицето на някого?
Добър и грижовен ли сте към този човек?
Чувствате ли се разстроен или ядосан? 

Ето няколко съвета за разпознаване кога,
може би, упражнявате кибертормоз върху
някой:

Ако не се чувствате добре, не го изпращайте.
Не забравяйте, че нещата могат да бъдат разбрани много лесно онлайн.
Ако сте разстроен или ядосан изчакайте, докато се почувствате спокойни,
преди да публикувате / изпращате нещо.
Бъдете добри към хората и се опитайте да публикувате / изпращате
положителни съобщения вместо отрицателни.
Отнасяйте се с хората онлайн, както бихте искали да се отнасят с вас.
Получете разрешението на човека, преди да публикувате / изпращате
снимки или видеоклипове от негово име.
Разберете, че всички са различни и уважавайте хората, дори и да не ви
харесват или да не се съгласявате с тях. 

Ето нашите съвети как да имате добри взаимодействия онлайн и да не
изпадате в капана на кибертормоз:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Помислете какво публикувате / изпращате, преди да го направите -
проверете себе си, като използвате въпросите по-горе, преди да изпратите
всичко, за което може да съжалявате!



Въпреки, че интернет може да бъде чудесен ресурс за подпомагане на студентите/учениците
да се подготвят за тестове и да правят проучвания за задачи, както и да поддържат връзка с
приятелите си, за тях е важно да бъдат в безопаснност при използване на технологиите -
особено сайтове и социални мрежи.

Нека първата група напише на Флипчарт всички неприятни неща, които биха могли да се
случат при общуването онлайн.
Втората група ще напише на Флипчарт всички възможни начини да се избегне негативното
поведение в интернет (блокиране на извършителя на тормоза, изтриване на съобщенията на
този, който извършва тормоза, докладване на негативното поведение и коментари и т.н.). 

За тази дейност ще ви трябват Флипчарт и маркери за всеки участник. След като обсъдите
резултатите от предишната фаза, можете да дадете упражнение на групата. 

Разделете групата на две.

След като двете групи са готови, прочетете предложенията им и ако има още ги добавете към
Флипчарта. Това ще помогне на децата да започнат да мислят по-критично за съдържанието,
което виждат като сърфират в Интернет. 

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

хартия;
писалка / моливи / маркери за
участниците
Флипчарт; 

Инструменти
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опцията 
„Лице в лице“

3.3 „Съвети за безопасност в социалните мрежи“



ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

Участниците могат да използват
хартия и химикалка / моливи, които
имат у дома
Компютър/Лаптоп
Добра интернет връзка; 

Инструменти

41

Опцията „Онлайн“ ще бъде същата, но вместо материали като хартия, флипчарт и маркери, могат
да се използват някакви онлайн инструменти, за да успеят децата да напишат изявленията си или
всеки участник може да сподели каквото иска в разговорна форма. След това можете да направите
дискусия с групата и да посочите изводите, които тя прави.

опцията
„Онлайн“

Никога не давайте информация за паролата
си на други хора.
Не публикувайте онлайн адреса си,
телефонния си номер или
местоположението на училището си.
Използвайте сигурни настройки за
поверителност, така че само приятелите и
семейството ви да могат да виждат вашите
публикации.
Внимавайте, когато кликвате върху връзки
и не кликвайте върху връзки от непознати
хора.
Не приемайте молби за приятелства от
непознати.
Използвайте сигурни пароли и ги
променяйте редовно.
Не отговаряйте на злоупотреби с
публикации.
Никога не отваряйте прикачени файлове от
непознати хора.
Задавайте въпроси за сигурност в
сайтовете и социалните мрежи.
Не позволявайте на програмите да
проследяват местоположението ви. 

Следват няколко съвета, които да помогнат
на тийнейджърите да бъдат в безопасност
при използване на социални мрежи!



Тази дейност включва създаване на плакат за училище от участниците. 
Целта на тази дейност е младите хора да се включат в процеса на превенция и преодоляване на
кибертормоза. 
Попитайте първо участниците дали имат или са виждали нещо подобно на плакатите по-долу
(можете да ги покажете с Power point презентация, като се постарайте да покажете и постери на
вашия език – не само на английски език). 

опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

40 минути

Акварели, моливи
четки за рисуване
листове хартия, химикалки

Инструменти

3.4 „Превенция на насилието “ или „Казвам„ НЕ“
на кибертормоза “
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Преди участниците да се включат в създаването на плаката, помолете ги да
работят в групи от 3 или 4 души.
Всяка група взема по един лист.
Обяснете им, че са „доброволци“, които трябва да повишат
чувствителността на обществеността относно проблемите с кибертормоза -
едно от най-важните неща за промяна на негативните нагласи.
За тази цел те трябва да създадат плакат, който призовава за публична
мобилизация за справяне с проблема. Участниците да помислят за
подходящо послание. След това те се захващат за работа (25 - 30 минути).
Всяка група трябва да представи работата си пред другите и да я анализира
(10 минути). 
Очакваният резултат е да се повиши осведомеността на младите за това,
как те могат да участват в различни социални инициативи, както и да
постигнат разбиране по въпросите на кибертормоза и да повишат
информираността по тази тема.
Алтернативно, участниците в работилницата могат да работят заедно по
създаването на социална кампания вместо да рисуват и създават постер. 



40 минути

Да се използва онлайн инструмент
като Power point, Canva, Paint,
фотошоп..
Компютър/Лаптоп
Добра интернет връзка; 

Инструменти
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Да се използва онлайн инструмент като Power point, Canva, фотошоп. Те могат да изберат
този, с който могат да работят. Останалите части от дейността са същите като при опцията
„Лице в лице“.

опцията
“Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА



ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

 25 минути
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В тази последна дейност ще оценим обучението от работилницата. За да оцени въздействието и
ефективността на работилницата, групата на младежите трябва да попълни въпросник в началото
и в края на работилницата. Целта е да се измери отношението на участниците към проблема с
кибертормоза в началото и да се види как поведението им се променя в хода на работата. В края
те трябва да напишат какво са научили и как оценяват дейностите, в които са участвали а също и
да дадат някои предложения за подобрения на работилницата.

Химикалки
Печатни въпросници

Инструменти

опция 
„Лице в лице“

3.5 “Уважавайте и осъждайте”



ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

25 минути
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Тази дейност, ще бъде под формата на онлайн въпросници за оценка за всеки участник.

опцията
„Онлайн“

Компютър/Лаптоп
Онлайн въпросници

Инструменти

какво е кибертормоз?
какво е кибернасилие?
какви са признаците на онлайн
тормоз?
как можете да разпознаете, когато
тормозите някого онлайн?
как можете да се предпазите от онлайн
тормоз?
какво е добро взаимодействие онлайн?
работилницата беше ли полезна за
вас?
харесаха ли ви дейностите в
работилницата?
имате ли някакви предложения за
подобрение? 

Предложени въпроси:


