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8 ФЕВРУАРИ – ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ  

 

 

 

Международният ден за безопасен интернет се провежда през месец февруари 

всяка година. Започнал като европейска инициатива, през последните години Денят 

за безопасен интернет е надхвърлил традиционната си географска зона и 

понастоящем се отбелязва в около 170 страни по света. Целта на тази инициатива на 

Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции, 

организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и 

кампании да се заостри вниманието към необходимостта да се полагат още повече 

общи усилия за превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за 

развитието на децата среда. За постигането на тази цел ключово значение има 

развиването от най-ранна възраст на дигитално-медийна грамотност и умения у 

децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и 

образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения. 

Тази година ОУ „Васил Априлов“ акцентира върху превенцията срещу 

вилтуалните злосторници. Дигитализацията навлезе плътно в ежедневието на 

децата, а социалните мрежи са новите места за общуване с връстници. За 

съжаление, освен удобство и знания Интернет крие и рискове за децата.  
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Представяме някои отличителни черти на виртуалните злосторници и ситуации, 

в които трябва децата да са много предпазливи: 

 Ако някой започне „невинен разговор“ и скоро започне да моли за лични 

данни; 

 Ако някой показва интерес към чувства, като „нещастен/а ли си?“ и 

насочи разговора към теми дали родителите обръщат достатъчно 

внимание; 

 Ако някой започне да разпитва дали са сами в къщи през деня, има ли 

роднини наоколо, сами ли са в стаята; 

 Ако някой разпитва за външния вид, с какви дрехи е в момента и поиска 

снимки; 

 Ако някой поиска отношенията да „останат тайна“ и пита дали може да 

си имат доверие; 

 Ако някой проявява голям интерес, но отказва да говори за себе си; 

 Ако списъкът с приятели в социалните мрежи се състои от профили от 

определена възраст и пол; 

 Ако някой обещава да даде много и желани подаръци, въпреки, че е 

непознат и не е близък; 

 Ако някой иска да говори в необичайно време, например късно вечер; 

 Ако няко иска и пише за нещо, което предизвиква чувство на 

неудобство. 

 

Полезни линкове: 

 https://www.116111.bg/; 

 

 https://www.saferinternetday.org/;  

 

 

 https://www.safenet.bg/bg/materiali#%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BE  - Проблем в интернет: Видеосъвети за млади хора, родители 

и учители; 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=H7W_dyFHE4o – фалшивите профили 
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