
ДУМИТЕ СА КАМЪНИ 

Това обучение е финансирано в рамките на Европейската програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) 
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ПРОЕКТ „ДУМИТЕ СА КАМЪНИ“  
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ПРОГРАМА  



1. Употребата на социалните мрежи  

2. Как общуваме?   

3. Фалшиви новини  

4. Позитивна реч 

ЗА КАКВО ЩЕ ГОВОРИМ ДНЕС? 
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УПОТРЕБА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 



ДИГИТАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2018 

НАСЕЛЕНИЕ  ИНТЕРНЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ  

В СОЦИАЛНИТЕ 

МРЕЖИ 

АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

ЧРЕЗ МОБИЛЕН 

ТЕЛЕФОН 

МОБИЛНА 

ВРЪЗКА  

843 674 448   
МИЛИОНА 

УРБАНИЗАЦИЯ: 

74% 

МИЛИОНА 

ОБХВАТ: 

80% 

МИЛИОНА 

ОБХВАТ 

53% 

МИЛИОНА 

. НАСЕЛЕНИЕ: 

131% 

МИЛИОНА 

ОБХВАТ 

45% 

Източник: Доклад „Дигитални потребители през 2018. на  We Are Social и  
Hootsuite 

1,106 376  



Какъв тип потребител на 
социални мрежи си? 

 

БЪРЗ ТЕСТ 



РЕЗУЛТАТИ 

Отговор a. – 3 точки, Отговор б. – 2 точки,  

Отговор в. – 1 точка, Отговор г. – 0 точки 

 

РЕЗУЛТАТИ 

34-42  Супер потребител 

26-33  Активен потребител 

16-25  Нередовен потребител 

10-15  „Сънливко“ 

0-9   Неактивен потребител 

 



ЗАЩО ПОЛЗВАМЕ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Източник:  
Международен 
Уебиндекс Q4 
2017 

QUIZZER 

За да зная 
какво правят 
приятелите 

ми  

За да бъда 
запознат с 
новини и 
актуални 
събития 

За да 
запълня 

свободно-
то сивреме 

За да намеря 
забавление 

 

Комуникация 
и създаване 
на контакти 

За да 
споделям 
снимки и 

видео 

Много от 
приятелите 

ми са в 
социалните 

мрежи 

За да 
проуча/наме-
ря продукти 

За да споделя 
мнението си 

За да се 
запозная с 
нови хора 



ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ  
 (16-24 ГОДИНИ) 

Източник:  
Международен 
Уебиндекс Q4 
2017 

За да запълня свободното си време 

 За да открия забавление 

За да зная какво правят приятелите ми 

 За да съм в час с новините и актуалните събития 

 За да споделям снимки и видео 



ЧЕСТОТА И ТИП СЪДЪРЖАНИЕ 

Неактивен 
потребител 

Sleepyhead Нередовен потребител Активен  
потребител 

Супер 
потребител 

Положи-
телно 
съдържа-
ние 

Неутрално 

Реч на 
омразата 

НАБЛЮДА- 
ТЕЛ 

АКТИВИСТ 

УЧИТЕЛ 

ОПЛАКВАЩ  
СЕ 

„ТРОЛ“ 

ТОРМОЗЕЩ 

ЗАДАВАЩ  
ВЪПРОСИ 

………………. 

„ХЕЙТЪР“ 



КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА? 

Писали ли сте някога обиден коментар? 
Споделяли ли сте дискриминативно 

съдържание? 

 

Къде е границата? 



 

Пътят към Ада  
е застлан с  

добри намерения  



ВАШИЯТ ОПИТ 

Чували ли сте истории от вашите 
приятели и семейство или вие самите 

сблъсквали ли сте се с реч на омразата 
в мрежата?  
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КАК ОБЩУВАШ?   



„ТРОЛОВЕТЕ“ ПРОСТО ИСКАТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ? 

Макиавелизъм  

Нарцисизъм  

Психопатия  

Директен садизъм  

Дебатиране на 
проблем   

(Некоментиращ)  Разговор/чатене  Поведение на 
„трол“  

Други  

Предпочитано поведение при публикуване на онлайн 
коментари   

С
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 з
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г
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н
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Индиректен 

садизъм  



ТОРМОЗ… ЗА КАКВО? 

Източник: Годишно изследване на проявите на 

тормоз, 2017 

(+10.000 ученика на възраст 12-20, из 

Великобрътания) 

Защо смятате, че са ви тормозили? 

Заради 
външния 
ми вид 

Заради 
интереси-
те/хобита-

та ми 

Заради 
високите 

ми оценки 

Заради 
доходите  

ми 

Заради 
близък, 

жертва на 
тормоз 

Заради 
лошите ми 

оценки 

Заради 
мъжествен
остта/женс
твеността 

ми 

Заради 
проблем в 
семейство

то 

Заради 
увреждане
/инвалид-

ност 

Заради 
моята  
раса 

Заради 
моята 

културна 
идентич-

ност 

Заради 
моята 

религия 

Заради 
моята  

ориента-
ция 

Заради 
половата  
идентич-

ност 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КИБЕРТОРМОЗЪТ? 

Кибертормозът е форма на тормоз, осъществяваща се 
чрез дигиталните платформи.  

 
Повечето ученици, жертви на тормоз, са изпитали и 

„традиционния“ тормоз, и кибертормоз.  
 
Извършващите кибертормоз в повечето случаи набелязват 

своите жертви в училище и използват дигиталните 
платформи като още един начин да достигнат до жертвите 
си.  



ТОРМОЗ И КИБЕРТОРМОЗ : РАЗЛИКИТЕ 

Тормоз  

Лице в лице: в реалността. Случва се 
в определен момент.  

Възможно е откриване на „сигурно 
място“ за бягство.  

Свидетели са само пряко 
наблюдаващите  

Жертвата познава своя насилник и 
те могат да бъдат открити. 

Насилникът вижда изражението  и 
реакцията на тялото на жертвата и 

на наблюдаващите.  

Наблюдаващите виждат 
изражението и реакцията на тялото 

на жертвата и насилник.  

Кибертормоз 

Онлайн, във виртуалната реалност : 
може да се случи във всеки момент 
24 часа/7 дни в седмицата/ 365 дни 

в годината  

Няма „сигурно място“ – няма 
вариант за бягство.  

Споделя се пред широка публика, 
може да стане популярно : в 

училище, в квартала, в града, в света.   

Насилникът може да остане 
анонимен 

Насилникът не вижда изражението и 
реакциите на своята жертва и 

наблюдаващите.  

Наблюдаващите не могат да видят 
изражението и реакциите на 

жертвата и насилника. 



КИБЕРТОРМОЗЪТ В ЦИФРИ  

Източник: Годишно изследване на проявите на тормоз, 2017 

(+10.000 ученика на възраст 12-20, из Великобрътания) 

69 % ОТ ВСИЧКИ 

РЕСПОНДЕНТИ 

СА ИЗВЪРШИЛИ 

НЕЩО 

АГРЕСИВНО 

СПЯМО ДРУГ 
ЧОВЕК ОНЛАЙН.  

БАЗИРАНО НА ТЯХНАТА СОБСТВЕНА  
ДЕФИНИЦЯ НА КИБЕРТОРМОЗ... 

17 % СА  

ПРЕЖИВЕЛИ 
КИБЕРТОРМОЗ 



ВЛИЯНИЕТО НА КИБЕРТОРМОЗА 

Развиват 
Социално 

безпокойст-
во 

Развиват 
депресия  

 
 

Автоагресия 
 
 
 

Спират да 
ползват 

социалните 
мрежи 

Са имали 
мисли за 

самоубийс-
тво 

 

Изтриват 
своите 

профили в 
социалните 

мрежи 

Пропускат 
часове в 
училище 

 
 

Развиват 
хранително 
разтройство  

 
 

Злоупотре-
бяват с 

алкохол и 
наркотици 

 

Източник: Годишно изследване на проявите на 

тормоз, 2017 

(+10.000 ученика на възраст 12-20, из 

Великобрътания) 



ВИДОВЕ КИБЕРТОРМОЗ 

Тормоз 

Изключване 

Обидно 
поведение 

по време на 
комуникация 

Тормоз в 
социалните 

мрежи 



ВИДОВЕ КИБЕРТОРМОЗ:  
ТОРМОЗ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

1. Тормоз в социалните 
мрежи 
 
Коментари, имащи за цел публична 
подигравка с жертвата, 
„клюкарстване“ онлайн.  



ВИДОВЕ КИБЕРТОРМОЗ : ТОРМОЗ 

2. Тормоз 
 
Повтарящи се неприятни коментари и други 
обидни прояви, извършени публично или чрез 
лични съобщения.  
Тормозът би могъл да е: 
 
• Изпращане на обидни лични съобщения.  
• Споделяне на лични разговори, снимки или 

видео онлайн /често със сексуален 
характер/  

• «Позиране»: насилникът създава фалшиви 
профили на жертвата и се представя за тях 
(често в сайтове за запознанства) 



ВИДОВЕ КИБЕРТОРМОЗ : ОБИДИ 

3. Обидно поведение по 
време на комуникация 
Този тип тормоз обикновено се 
проявява публично онлайн, 
например чат групи, чат по време 
на онлайн игри, форуми. 
Насилникът / насилниците изпращат 
обидни, ядосани или засрамващи 
съобщения на жертвата, така че 
всички да могат да ги видят. 
 

   Публични коментари под 

снимка в Instagram  



ВИДОВЕ КИБЕР ТОРМОЗ : ИЗКЛЮЧВАНЕ 

4. Изключване 
 
Кибернасилниците понякога 
използват изключването, съзнателно 
изключвайки своята жертва от 
онлайн група. След това се 
подиграват на жертвата с редица 
негативни коментари.  
«Групово „разприятеляване“»: когато 
всички членове на онлайн група, 
водени от кибернасилникът, изтрият в 
рамките на няколко минути/часове 
жертвата от списъка си с приятели. 

Ще има парти у дома –  

познайте кой не е поканен  



ИСТИНСКА ИСТОРИЯ: НОВИЯТ УЧЕНИК  

Иван е срамежлив шестокласник, наскоро  преместил се в училището от чужбина.  

Един ден, разглеждайки Фейсбук, попаднал на страница на неговото училище, 

съдържаща снимки на учениците, включително и негова снимка, озаглавена „Дебел 

смотаняк“. Разстроен, той отговаря на публикацията, изразявайки недоволството си.  

 

Иван прекарва няколко седмици, чувствайки се унижен и наранен, преди някой да 

забележи какво се случва. Неговите родители не подозират, защото Иван е твърде 

притеснен, за да им каже.  

Публикациите започват да стават все по-злобни и скоро някои от учениците започват да 

правят коментари на висок глас в стола и на игрището.  Един от учителите чува 

коментарите и пита Иван какво се случва.  Той споделя за станицата и за 

кибертормоза.  

Ще мине много време преди Иван да възвърне увереността си.  

Ако посещавахте същото училище какво бихте направили вие и вашите приятели за 

да накарате Иван да се чувства по-добре? 

 



ИСТОРИЯТА НА .... 

Какво бихте направили вие и вашите приятели ако бяхте 

наблюдател на сутиацията, за да накарате жертвата да се 

почувства по-добре? 

 



• Комисия за защита от дискриминация – www.kzd-nondiscrimonation.com 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  

http://www.kzd-nondiscrimonation.com/
http://www.kzd-nondiscrimonation.com/
http://www.kzd-nondiscrimonation.com/
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ФАЛШИВИ НОВИНИ  



ИЗТОЧНИЦИ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ 



ИСТОРИЯТА НА ПАРИС УЕЙД И БЕН ГОЛДМАНТ 



ПРОВЕРЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОНЛАЙН 

Ако проверяваме фактите      Ако  не проверяваме фактите      

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8


СВЕТЪТ СЕ ТРЕВОЖИ ЗА 

ВЪЗМОЖНОСТТА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ 
ДА СЕ ПОЛЗВАТ КАТО ОРЪЖИЕ 

Процент от населението, тревожещ за 
възможността фалшивите новини да се 
ползват като оръжие 
 

Франция 

Швеция 
Холандия 

Канада 

Ирландия 

Япония 

Германия 

Италия 

Сингапур 

ЮАР 

ОАЕ 

Великобритания 

Австралия 

Хонг Конг 

Полша 

Турция 

 

Бразилия 

Индия 

Камбоджа 

Малайзия 

Южна Корея 

САЩ 

Китай 

Русия 
 

Мексико 

Аржентина 

Испания 

Индонезия 

 
 

Почти  

7 от всеки 10 
се тревожи относно възможността  
фалшива информация или фалшиви 

новини да се използват като оръжие.  
 
 

Германия прие закон, съгласно който се налагат 

глоби на социалните мрежи, които не 

отстраняват фалшиви новини от сайтовете си. 

 

Ръководителя на кампанията на 

 Канадската Консервативна 

партия използва  

фалшиви новини за да 

 дескредитира опонентите  

Хората критикуват 

разпространението на 

фалшиви новини 

Сингапур обяви план за 

прокарване на закон, 

създаден за борба с 

фалшивите новини 
Фалшивите новини 

смутиха изборите в Южна 

Африка 



ЗАЩО ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ СА ТОЛКОВА УСПЕШНИ ОНЛАЙН? 

 
• Информационно претоварване  Намаляване на вниманието към 

детайлите и несъответствията. Липса на желание за търсене на по-

задълбочена информация. 
• Изолираност и социален „балон“ Ако много от хората/приятелите 

ми онлайн повтарят една и съща информация, значи тя е истина.  
• Липса на контекст  Текстове, изображения и видеа, извадени от 

първоначалния контекст.  
• Лесно манипулиране на информацията  Лесно е да се създаде 

съдържание с фалшива информация за някого, както и фалшиви 

профили на истински хора.   



КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ? 

• Изберете тема или личност, които биха предизвикали дебат, комертари 

и ще генерират трафик към публикацията.  
• Използвайте опростен, агресивен и провокативен стил.  

 

• Предложете заглавие, което ще накара хората да отворят и споделят 
статията / „стръв“/, включващо : подвеждащи думи, сензационни 

изявления, шокиращи изображения.  

• Много от хората няма да прочетат публикацията, а само нейното 

заглавие и реакцията в социалните мрежи. Направете ги разбираеми 
за всички : това ще провокира много споделяния без да са прочели 

съдържанието.  



2 0 ’   

1) Може да бъде свързана с вашето училище или с известна 
личност, която искате да атакувате. Може да бъде ваш приятел. 

Може да е свързана с обучението, на което се намирате. 
Може да засяга културата, обществото. Нещо или някого, 

което/който познавате добре и би бил подходяща мишена.  
2) Резултатът? Създайте съдържание, което ще привлече повече 

потребители, споделяне и коментари чрез вашата 

провокативна и негативна реч.  

3) Съвет 1: Не създавайте нещо абсурдно. Използвайте частичнно 

истинна информация, към която да добавите неверните 
твърдения.  

4) Съвет 2: Може да потърсите интернет ресурси, които частично 

потвърждават вашите новини.  
5) Създайте (НО НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ) вашата фалшива новина, 

добре аргументирана и помислете в коя социална мрежа 

можете да я споделите.  

ВНИМАНИЕ: Не публикувайте или споделяйте фалшиви новини. 

Целта на упражнението е да разберете колко е лесно да се 
създадат фалшиви новини.  

СЪЗДАВАНЕ НА ФАЛШИВА НОВИНА 



МНОГО Е ЛЕСНО ДА СЕ СЪЗДАДАТ 

ФАЛШИВИ НОВИНИ.  

Ако разбирате колко е лесно, вие 

ще можете по-добре да ги 

разпознавате и да се справяте с 

тях.  

СЪЗДАВАНЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ 
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ПОЗИТИВНА РЕЧ 



Сфера  

На  

Влияние  

Участие 

Без директно участие 

СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ 



«Може да не си отговорен 
за ситуацията, в която си, 
но ставаш съучастник ако 
не направиш нищо, за да 
я промениш.» 

Мартин Лутър Кинг 
Martin Luther King 

ЛИЧНА (БЕЗ)ОТГОВОРНОСТ 



Сфера  

На 

Влияние  

Участие 

Без директно участие 

ФОКУС НА РЕАКЦИЯТА 



Сфера  

На  

влияние 

Участие 

Без директно участие 

БЪДИ АКТИВЕН, НЕ ЧАКАЙ ПРОВОКАЦИЯ! 



БЪДИ АКТИВЕН:  СЪЗДАВАЙ ПОЗИТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Участие или 
създаване на 
онлайн групи, 

разпространява
щи нови идеи.  

Участие в 
събития, 

подкрепящи 
добри каузи, в 
които вярваш 

Създавай или 
се абонирай за 
сайт, блог или 

информационе
н бюлетин 

където 
откриваш 
позитивно 

съдържание и 
позитивни хора! 

Създаване или 
подкрепа на 

събития, 
отнасящи се до 

нещо, което 
обичаш 

Създавай 
публикации в 
социалните 

мрежи в 
подкрепа на 
свой приятел, 
съученик или 

друг човек, 
имащ нужда от 

подкрепа.  

Подкрепяй 
онлайн каузи, 
които имат за 

цел да направят 
света по-добро 

място.  



НЯКОИ ПРИМЕРИ 

TIME HEROES  
 

Българска платформа за 

създаване, споделяне и 

участие в благотворителни 

инициативи 



ПОЗИТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЗИТИВНА МРЕЖА, ЩАСТЛИВИ ХОРА!  

Вероятността да бъдете щастлив се увеличава с The % 

ако сте в компанията на щастлив човек. 

Без значение кой е той, близък приятел или не : вашият 

шанс да сте щастлив се увеличава  your intimate friend  

15% без значение от самоличността на човека.  

Благополучие: Пет основни елемента, Том Рат.  
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ   
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Благодаря 

за 
вниманието! 

Присъединете се към нас на  :  
https://www.facebook.com/wordsarestones/ 

Това обучение е финансирано в рамките на Европейската програма „Права, равенство и гражданство“ 
(2014-2020) 


