ГРАМОТНИ ДЕЦА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА

Компас
за родители

Скъпи татковци и майки,

Кои сме ние?
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е една от първите неправителствени организации в България, занимаваща се с изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии, подкрепата за иновациите и трансфера на технологии и
формирането на стратегии и политики в тези области.
СНЦ „Асоциация Родители“ е неправителствена организация, създадена през 2001 година. Оттогава насам подкрепя децата да се
превърнат в най-добрите възрастни, които могат да бъдат като
подкрепя родителите да открият вътрешната си сила и щастието
от родителството чрез предоставяне на информация и отваряне на
пространство за разговори.
Българският Център за безопасен инернет работи от 2005 г. с частичната финансова подкрепа на Европейската комисия. Центърът
се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в
партньорство с Асоциация Родители.

Съставител: Национален център за безопасен интернет
Дизайн:

Да си родител в дигиталната ера означава да си първопроходец по
пътя към развиване на дигитално-медийна грамотност у децатав тази област няма опит от предишни поколения, на който да се
опрете. Днес всеки родител е едновременно и учител, и спътник
на детето си из океана от информация, който ежедневно ни
залива. За да предпазите децата си от невидими течения и опасни
корабокрушения, е нужен ориентир както за основните рискове,
така и за огромните ресурси на дигиталния свят за израстването
на децата като активни и успешни граждани на 21 век.
Тези важни умения на новото време се наричат „дигитално-медийна
компетентност“. Националният център за безопасен интернет
създаде тази книжка като компас, който да Ви помогне да се
ориентирате в основните области на дигиталната грамотност:
информация, комуникация, създаване на съдържание, безопасност,
решаване на проблеми. Така ще можете да развиете у децата си
способността да намират, преценяват, използват и създават
правдива информация в изобилието от медийни и дигитални
източници и ще ги научите на ефективни и конструктивни
отношения с другите хора в онлайн среда – ще изградите истински
грамотни деца в дигиталната ера.

ОБЛАСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ:
1. Информация
Докато за предишните поколения проблемът е бил как
информацията да стигне до детето, за да може то да си изгради
пълна и достоверна картина за света, в днешно време проблемът
е обратен – как детето да не се удави в потоците информация,
които го заливат, как да се научи да отделя вярната от
невярната, как да я подреди в цялостна картина
и да намери своето място в нея.
Според изследване на Асоциация Родители и Коялиция за медийна
грамотност от 2021 г., че делът на родителите, които се
чувстват напълно уверени в собствената си способност да
преценяват качеството на медиите и съдържанието, които
децата им предпочитат, е много малък. В същото време общо
87% от участвалите в изследването родители смятат, че
има връзка между функционалната и медийната грамотност,
а приблизително трима от четирима родители осъзнават
споделената отговорност на всички, включително на семейството
и на медиите.
			

Вижте цялото изследване тук:

Знаете ли, че... Squid Game е сериал на Netflix, чийто сюжет
е изграден около игри с просто правила. Участниците имат за
цел да се забавляват и да спечелят голяма парична награда. В
САЩ през 2021 г. имаше вълна от опити за възпроизвеждане на
игрите от деца. В България няма докладван случай, но имаше
редица публикации на фалшиви новини, в следствие на които
доста деца разбраха за предизвикателството и това предизвика интереса им да пробват. Така фалшивите новини могат
да поставят децата в рискова ситуация.
Проверете дали една информация е
фалшива на factcheck.bg:

Какво можете да направите:
Научете детето да отсява нужното
от ненужното, вярното от невярното - това
става най-лесно, когато го правите заедно.
Например, когато детето трябва да търси
информация за домашна работа или проект
напомняйте му:
Да сравнява източника на информация
с поне още два независими източника.
Така то постепенно ще придобие представа
кои са по-надеждните източници и с кои
следва да внимава.
Да проверява дали източникът има автор; ако е цитат - дали
е посочен авторът, изследването, организацията, която стои
зад тези твърдения.
Да проверява датата на публикация. Често вниманието ни
е насочено към стари новини, които са изгубили давност.
Да се обръща за потвърждение към експерт в съответната
област. Така ще научи различните роли на хората в обществото
и ще има смелостта да задава въпроси.

ОБЛАСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ:

Какво още можете да направите:
2. Комуникация
Важна част от дигиталния живот на децата е общуването. Както в реалния живот, така и във виртуалния има определени правила, които улесняват комуникацията и я правят по-ефективна.
Така нареченият „нетикет“ дава някои важни насоки, с които е
добре децата да се запознаят от ранна възраст:
когато започват разговор, да поздравяват;
да бъдат вежливи с другите и да не отговарят на обиди;
да уважават правото на другия да има различно мнение от
тяхното;

Използвайте емотиконите като средство, чрез което да
обсъждате с детето какви емоции изразяват те. Разбирането
и изразяването на чувствата е важна част от общуването.
Помогнете на детето да отстоява своите граници на лично
пространство. Покажете му къде са бутоните за „докладване“
и „блокиране“ и се уверете, че може да ги използва. Обяснете му
какви са разликите и в какви ситуации е добре да използва единия
или другия бутон.
Говорете с детето по „трудните“ теми: насилие, алкохол,
наркотици, секс, смърт… Така то ще знае, че сте насреща да го
подкрепите и да говорите с него за всичко важно. Изслушвайте
го какво знае по темата, какво си представя и едва тогава му
обяснете важните според Вас неща. Насърчавайте го да пита и
да изказва мнение, което да подкрепя с доводи.

да не обиждат другите, дори да са привидно скрити зад псевдоним;
да не споделят информация за други хора, без първо да са взели
тяхното съгласие;
да уважават авторското право;
да пишат с малки букви, тъй като големите се възприемат
като повишаване на тон;
по възможност да използват кирилица и др.

Знаете ли, че...

Онлaйн тормозът е най-често споделяния от децата проблем в Интернет. За да се справят с
него, на децата им е нужно да усещат, че могат да говорят
с родителите си за това. Добрата комуникация с вас ще им
помогне да се справят и с други проблеми в дигиталния свят и извън него.
Ето няколко идеи как детето Ви да се
справя с онлайн тормоза:

ОБЛАСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ:

Какво можете да направите:
3. Създаване на съдържание
Интернет е среда, която стимулира творческото начало у децата. Бързо и лесно, в контакт с техни връстници или чрез обучителни видеоматериали и програми те могат да се научат да
създават собствено съдържание. Възможността „да блеснат“ със
своите произведения е силен стимул да се развиват в тази посока. За да се чувстват уверени, интересувайте се от това, което
правят, и ги поощрявайте да експериментират. Хвалете ги за
постиженията, а несполуките ги учете да възприемат като неизбежна част от обучението.
Основният риск в тази област се крие в неумението на децата
да предвидят последствията от създаването или разпространението на определено съдържание. Онлайн технологиите могат
да градят мостове на приятелство, признание и престиж сред
връстниците, но могат и да станат повод за тормоз,
да разрушат връзките между хората или да наранят
жестоко. https://www.youtube.com/watch?v=NJyUUJZ445I

Знаете ли, че...

Oт ранна възраст децата са изложени
на сексуализирано съдържане през медии, интернет, реклами,
билбордове и др. Това създава у тях впечетление, че подобно
съдържание и поведение е нормално, и те стават по-склонни
да създават подобно съдържание като например провокативни снимки и видеоклипове.

Учете заедно с детето. Използвайте сайтове
и приложения, които позволяват да се
правят мемета (снимки с шеговити
текстове), ГИФ-чета (движещи се изображения),
клипчета и др. Ако вие самите се чувствате
неуверени в тази област, децата могат да
бъдат прекрасни учители, само им дайте
възможност да покажат тези свои умения.
Обяснявайте какво е лична информация и каква част от нея е
добре да се публикува в интернет. Подсещайте детето да проверява това каква информация „е научил“ интернет за него от
различните негови дейности онлайн. Давайте добър пример: качвайте снимки и клипове с Вашето дете с негово съгласие, като
отчитате как ще се чувства то, когато гледа себе
си след години.
Обяснете на детето, че желанието да се „похвали“, когато създаде нещо хубаво, или да сподели нещо вълнуващо, е нормално, но
дигиталните отпечатаци винаги остават следа! Преди да публикува нещо, добре е да си задава следните въпроси: „Необходимо ли
е?, „Полезно ли е?“, „Истина ли е?“, „Добронамерено ли е?“.

Научете повече за Дигиталните
си отпечатъци заедно тук!

ОБЛАСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ:
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Какво още можете да направите:

4. Безопасност
Техническата безопасност и предпазването от вируси са важни
умения в дигитална среда. Тъй като темата е широко дискутирана, тук по-скоро ще поставим фокус върху здравето и благосъстоянието на децата в социалната среда онлайн. В интернет
децата могат да попаднат на неподходящо съдържание с агресивни, сексуални или комерсиални послания, както и на контакти
със злонамерени непознати. Ще напомним някои базови правила,
които ще помогнат на детето да бъде по-защитено онлайн:
ограничаване на публикуването на лична информация само до
минимално необходимото за регистрация в съответния сайт;
създаване на защитени профили с възможно най-близката възраст до реалната възраст на детето, за да се ползват защитите за профили на непълнолетни;
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Поставете ясни граници на времето,
в което детето може да използва дигитални устройства. Времето пред таблет/телефон НЕ трябва да надвишава това за физически занимания, игри и спорт. Може заедно с детето да съставите семеен договор, в който да определите кога и за какво да се
ползват дигитални устройства.
За деца до 10 години помага създаването на специален детски
профил на устройството и инсталирането на програми
за родителски контрол. За да се запази доверието между Вас и детето, важно е да му обясните, че инсталирате такава програма,
за да го защитите, а не да го следите.
Направете отключването на устройството чрез схема, парола или отпечатък. Така при забравен/загубен телефон или
таблет ще сте сигурни, че никой външен човек няма
да има достъп до съдържанието в устройството.
Можете да добавите и резервен номер, така че ако
някой иска да върне устройството, да може да се
обади, без да се налага да го отключва.

ограничаване на списъка с приятели и внимателна проверка на
искащи приятелство непознати;
използване на настройките за защита в максимална степен;
овладяване на умения за докладване и блокиране.

Знаете ли, че... Силната парола е много важна за безопасността в интернет. Характеристиките на силната парола са: комбинация от малки и големи букви, цифри и символи, с дължина поне 8
знака.
Можете да научите детето си как
да създава силни пароли тук:

ОБЛАСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ:

5. Решаване на проблеми
С напредването на възрастта е нормално децата да стават
по-самостоятелни не само в реалния живот, а и когато сърфират
в интернет. Това понякога ги излага на повече рискове, но именно
такива ситуации помагат за изграждане на умения за справяне,
когато има реална заплаха. Ето защо премерените рискове са полезни, а ако нещата излязат от контрол, способността на детето да потърси помощ е от особена важност. Тук Вашият личен
пример играе съществена роля: как Вие решавате проблеми, как
търсите помощ и от кого? Националният център за безопасен
интернет Safenet.bg Ви дава възможност да се свържете с наш
консултант и да получите съвет за всяка ситуация.
Не забравяйте, че изграждането на доверие между Вас и детето е
от решаващо значение то да има смелостта да потърси помощ
и съвет, когато се сблъска с проблем.

Знаете ли, че... На телефона на Консултатив-

ната линия 124 123, можете да получите професионален съвет за различни рискови ситуации в интернет и справянето с тях. Нашите консултанти
ще помогнат на Вас и децата Ви да разрешите възникнали
онлайн проблеми и през чат-модула ни на www.safenet.bg, като
по Ваше желание можете да останетe анонимни.

Какво можете да направите:
Научете детето да свежда рисковете до минимум: да използва настройките за сигурност
и за лични данни на профила си за максимално
ограничаване на достъпа на външни хора.
Ако детето е попаднало в проблемна ситуация, не му се карайте и не бързайте да му
давате готови решения.
Подкрепете го да прояви творчество и да помисли как би могло да
разреши ситуацията. Напътствайте го в този процес с въпроси
и дайте свои предложения, ако то много се затруднява.
Ако ситуацията е сериозна, заедно се обърнете към Центъра за
безопасен интернет и разговаряйте с консултант на кратък номер 124 123, който може да Ви даде насоки как да намерите изход.

Дотук Ви представихме основните 5 области на грамотност в
дигиталната ера, обобщени в Европейската рамка на дигиталните
компетентности. Не забравяйте обаче, че не сте сами с Вашите деца
в овладяването на тази нова територия другите родители и деца
са в същата ситуация. Затова не пропускайте възможностите,
които Ви дават общуването, споделянето и партньорството с
другите родители от класа на детето ви или ваши приятели,
така че заедно да създадете подходяща среда, в която децата
имат възможност да се развиват като отговорни, любознателни
и творчески личности.
Можете да използвате и н ашите онлайн уроци
„Кибер сбирка“, за да развивате важните за децата
умения на 21 век.

Не се колебайте да търсите съдействие от други организации
и институции винаги, когато имате необходимост. Ние сме на
разположение и бихме се радвали да си партнираме.
Националният център за безопасен интернет и Асоциация Родители, са членове на Коалиция за медийна грамотност. Коалиция за
медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични
представители и експерти по медийна грамотност. Коалицията
работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в
обществото.

Медийната грамотност помага на децата да:

Партньорство с училището и други организации

Развиват умения за критично мислене и работа в екип, които са
им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.

С порастването на децата естествената потребност от самостоятелност и излизане от пряката опека на родителите се
засилва. Това прави нуждата от партньорство между всички важни за детето възрастни особено необходима. Ето как можете да
развиете и укрепите такива партньорства:

Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.

Обсъждайте с класния ръководител и другите родители от класа
на детето теми, които са важни за Вас: кога да позволите на децата да имат профили в социални мрежи, как да се уверите, че ще
бъдат в безопасност онлайн и т.н. Споделеното разбиране ще ви
помогне да се справите със социалния натиск от средата, в която
расте детето, и ще му даде усещане за сигурност.
Бъдете готови да чувате противоположни мнения. Дори да не
сте съгласни, дайте си време да обмислите казаното и се уверете,
че останалите също чуват вашите доводи. Помнете, че доброто
разбирателство между възрастните прави децата по-спокойни и
щастливи.

Разпознават фалшива и манипулирана информация и лъжливи
внушения.
Възползват се от богатството от информация, за да се учат,
забавляват и развиват.
Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.
Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.
Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.
Повече за ресурсите, които можете да ползвате, ще
намерите тук:

Националният център за безопасен интернет е член на европейската мрежа от 30 национални центрове Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещите линии INHOPE, която
обхваща 45 държави по света.
На интернет страницата на Центъра www.safenet.bg можете:
Да потърсите допълнителна информация за най-честите рискове и възможностите за справяне с тях.
Да разговаряте директно с консултант чрез бутона
„за съвет“ или чрез обаждане на номер 124 123 в работните
дни между 10 и 18 часа. В останалото време може да изпратите
своите въпроси на имейла на консултативната ни линия
helpline@online.bg.
Да подадете сигнал за съдържание или поведение, което застрашава децата онлайн.

Тази брошура e разработена в рамките на проект „Холистичен училищно базиран модел
за изграждане на дигитална грамотност“, финансиран от Фондация ОУК чрез Фондация
„Работилница за граждански инициативи“.

