
Не се съгласявайте да се срещате с 

онлайн приятели без позволението на 

родителите ви. Не всеки в интернет е 

този, за когото се представя. Не 

приемайте  покани за приятелства и 

съобщения от хора,  

които не познавате. 

 

                                                    Интернет е             

                                         прекрасно място,   

                                              предоставящо     

                  неограничени възможности за  

     информация и развлечение. Но има и  

                       лоши страни. За съжаление  

         анонимността и липсата на цензура    

                    могат да бъдат много опасни. 

Не споделяй лична 

информация в интернет 
Това са важни неща, които не искаме 

другите да знаят. Затова не бива да ги 

споделяме, защото някой би могъл да се 

възползва от тях в наша вреда – кражба 

на профил, финансова или друг вид 

злоупотреба, разпространение на лична 

информация без наше съгласие. 

Не прекалявайте със 

снимките и видеоклипове 

Снимките, които качвате в интернет 

пространството се виждат от всички и 

могат да бъдат използвани от други 

хора с цел подигравка, обида, измама и 

др. Не качвайте неща, които могат да 

ви злепоставят. 

Онлайн приятели 

Сваляне от 

интернет 

Говорете с родителите си 

преди да отворите e-mail с 

прикачен файл или да 

теглите файлове. Някои от 

тях могат да съдържат  

вируси.  

Не отваряйте  

неща от някого, 

когото не познавате! 

Не споделяйте паролите си с 

други хора освен родителите 

си. Когато използвате чужд 

компютър, винаги излизайте 

от регистрациите си. Паролите 

са, за да предпазят личната ви 

информация! 

Пароли 

Не изпращайте и не отговаряйте 

на обидни съобщения. Кажете на 

родителите си, ако нещо в 

интернет ви кара да се чувствате 

неудобно. 

Онлайн тормоз 

Свобода на 

словото 

Трябва да уважаваме мнението на 

другите, дори когато не сме 

съгласни с техните възгледи. Нека 

бъдем толерантни към другите и 

да не изпадаме в конфликти. 

Най-важното, което трябва да запомним е, че колкото и да 

е полезно интернет пространството, то крие и много 

опасности. Голяма част от информацията в интернет може 

да бъде невярна и винаги трябва да имаме едно на ум 

преди да публикуваме каквото и да било. Никога не се 

доверявайте само на един източник на информация. 
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