


ДИГИТАЛНИТЕ	УМЕНИЯ	НЕ	СА	САМО	ТЕХНИЧЕСКИТЕ	УМЕНИЯ!

Включват	И	уменията	за	ползване	на	интернет:

Как	търсим	и	проверяваме	информация;	 	Как	

общуваме	с	другите;

Какво	съдържание	създаваме;

Как	можем	да	бъдем	в	безопасност;	 	Как	решаваме	

проблеми;





КОГАТО	СЕ	ПРОВЕРЯВА	ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ	НАЙ-МАЛКО		ДВА	
НЕЗАВИСИМИ	ИЗТОЧНИКА.
(Wikipedia- не	е	надежден	източник,	но	може	да	се	ползва	за	събиране	на	
източници,	 които	да	проверим);

Ако	не	се	познава	добре	сайтът,	е	добре	да	се	прочете	повече	от		една	
статия,	за	да	се	види	какъв	тип	статии	се	публикуват.

Ако	имате	съмение,	че	част	от	информацията	е	неточна,	ползвайте	
ключови	думи,	свързани	с	информацията,	която	ви	е	неясна.

Ако	се	съмнявате	в	сайта,	можете	да	проверите	как	е	описано		нещо	
друго,	което	вече	със	сигурност	знаете;

Опитвайте	се	да	извличате	общото	послание	на	текста,	доколко		
обективно	е	то	и	каква	е	целта	на	публикацията	като	цяло;



ВСЯКА	СТАТИЯ	СЛЕДВА	ДА	ИМА	АВТОР,	ДАТА	И	ЦИТИРАНИ		
ИЗТОЧНИЦИ	НА	ИНФОРМАЦИЯТА;

Когато	цитирате	сайта/статията,	от	която	сте	получили	 	
информацията	 – имена,	фамилия	на	автора,	заглавие	на		
статията/	книгата,	година	(дата	на	публикуване),	източник	 (	
сайт,	а	ако	е	книга,	се	цитира	издателството)	и	дата	на		
посещение	на	сайта.

Пример:	 Калчев,	Даниел.	Първият	досег	на	българска		
библиотека	с	интернет.	//	Българският	Интернет,	29	юни		2010.	
<http://blog.danbo.bg/?p=30>	(06.06.2011)





Уважение	на	правото	на	мнение	на	всеки	в	интернет;

Уважение	към	времето	на	другите	и	моето	собствено!

Преди да се коментира или да поства нещо, е добре да се
помисли как биха се почувствали другите, свързани с този ко-
ментари какво биха помисли за постващия;

Препоръчително е коментарите да са от първо лице единствено
число и да се споделят като мнение: „Аз мисля...“, „Аз оставам с
убеждението, че...“, „За мен изглежда...“. Този модел на
споделяне намалява риска от спор и предразполага хората към
конструктивен диалог. Коментари – „Ти напра-ви“, „Ти грешиш“ –
се възприемат катонападателни и често предизвикват спорове;

Прието	е	да	се	пише	с	малки	букви		(Прието	е	писането	с	големи	
букви	да	се		приема	като	викане);





КАКВО	Е	ЛИЧНА	ИНФОРМАЦИЯ	И	КАК	ТРЯБВА		ДА	СЕ	ОТНАСЯМЕ	
КЪМ	НЕЯ?

Какво се казва с публикуваното – буквално ( каква информация
съдържа) и преносно (какви са „скритите“ послания на

публикацията);

Ако публикува снимка/клип в интернет, на които има други хора,
е необходимо да се питат дали са съгласни, преди да се споделя в

интернет.

Преди	да	споделим	нещо	в	интернет,	е	важно	да	мислим		(THINK):
Дали	е	вярно/	 is	it	True?		Дали	е	полезно/is	 it	Helpful?

Дали	е	вдъхновяващо/is	it	Inspiring?	 	Дали	е	нужно/is	it	Necessary?
Дали	е	мило/is	it	Kind?

Всеки	профил/приложение	иска	информация.	Какво		би	научил	
непознат	за	вас,	ако	събере	информацията		от	различните	ви	

профили?





При	регистрация	в	нов	сайт	или	при	сваляне	на	ново		
приложение	е	добре	да	се	проверяват	какви	са	опциите	за:

Докладване;		Блокиране;

Връзка	с	администратор;

Ако	възникне	проблем,	е	добре	да	се	сподели	на	доверен	
приятел	и	възрастен.
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Добре е да не се дава много информация за училището, адреса, се-
мейството, интересите и приятелите, попълвайки информация в сайтове и
приложения /вкл. в снимките/;

Ако непознат ни пише, е добре да проверим информацията, която той дава
– да се провери кога е създаден профилът, дали снимката е истинска (като се
„пуска“ в Google search), да се задават „контролни“ въпроси (такива, чиито
отговори биха знаели само тесен кръг хора и такива, целящи да объркат
човека, за да направи фактологична грешка, ако лъже);

Възрастта при регистрацията в социални мрежи трябва да бъде реалната
или най-близка до нея.

Използването на сложни п@роли (дълги, с големи и малки букви, цифри и
специални знаци) значително намалява риска от „кражба“ на профил.
Паролите са лични като четката за зъби – добре е да не се споделя и да се
сменя често!

Добре	е	да	се	ползват	антивирусни	програми,	да	не	се	отварят	съмнителни	
линкове	и	да	се	прави	проверка	на	файло-ве,	преди	да	бъдат	свалени,	за	да	се	
предпазват	устройствата	от	вируси;

Ако	имам	проблем,	мога	да	споделя	на	родител,	доверен		възрастен	или	на	
телефон	124	123.




