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СПИСЪК И РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2017 Г. 

 

Заглавие на проекта: „Интернет – предизвикателството на съвременния 

свят“ 

подтема: „Да предотвратим агресията в интернет пространството“ 

Кандидат:  ДГ „Конче Вихрогонче“, гр. Шумен 

Резюме на проекта: Проблемите, свързани със защитата на деца в онлайн 

среда, имат глобален и комплексен характер: всеки може да подготви 

информационно съдържание, което може да бъде видяно от всеки друг и 

което е достъпно в целия свят, материал, съдържащ злоупотреба с деца, 

може да бъде изготвен в дадена държава, разпространението му да се 

намира в друга и да бъде изтеглен навсякъде по света. Интернет и новите 

технологии е нещо, от което не можем да избягаме и отречем, но е факт. 

Ето защо ние учителите, трябва да насочим уменията си в работата с деца и 

родители за справяне с агресията в интернет, до какво съдържание имат 

достъп децата и какво използват съобразно възрастта си. 

Огромната пропаст между поколенията поставя родителите и учителите в 

една много неблагоприятна ситуация, защото децата напредват много 

бързо в света на технологиите. Родителите са неподготвени за това, че 

трябва да наваксват, да са равностойни партньори на децата и да знаят къде 

влизат техните деца в онлайн мрежата и какво ползват. От друга страна 

учителите трябва да им предадат знанията, необходими за една 

образователна институция и да знаят какво може да се случи посредством 

тези нови технологии, защото те могат да предизвикат насилие или агресия 

между децата, което довежда до лоша среда за образование. 

Опасните игри, които изглеждат безопасни повишават чувствителността на 

обществото, относно игрите в интернет. Малко от родителите упражняват 

истински контрол върху това, което ползват децата им в Интернет. Това 

наложи да разработим този проект, за да може чрез дейностите застъпени 

в него деца, родители и учители да получат знания и умения как да защитят 

и ограничат достъпа на децата до опасни сайтове и как да общуват в 

интернет пространството. 
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Заглавие на проекта: „Ползвай безопасно интернет““ 

Кандидат:  СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, гр. Шумен 

Резюме на проекта: Проектът е по темата „Интернет – предизвикателството 

на съвременния свят“, в подтема „Обучение за безопасно ползване на 

интернет“. 

Предназначен е за деца в предучилищна и начална училищна възраст. 

Целта му е да създаде видеопродукти за интерактивно обучение, които под 

формата на видеоуроци ще бъдат разпространени сред децата. По този 

начин те ще получат необходимите знания за безопасно ползване на 

интернет. В изпълнение на посочената цел, екипът на проекта ще реализира 

три дейности, а именно: изготвяне на видеоуроци за безопасно ползване на 

интернет; презентиране на видеоуроците пред ръководители и учители от 

ДГ и средни училища в град Шумен; и разпространение на видеоуроците 

сред децата в детските градини и училищата. 

Вследствие изпълнението на дейностите, екипът на проекта планира 

постигане на краткосрочни резултати, а именно: усвояване на знания и 

практически умения за безопасно ползване на интернет от децата в най-

ранна възраст (предучилищна и начална). Повишаване на капацитета на 

детските и началните учители в град Шумен за провеждане на обучения 

свързани с безопасното ползване на интернет от децата. В дългосрочен 

план, разработените и разпространени видеоуроци ще се обособят като 

добра практика при обучение в детската градина и началното училище. 

 

Заглавие на проекта: „Пчелица в Нетикет“ 

подтема: „Обучения за безопасно ползване на интернет“ 

Кандидат: ДГ „Пчелица“, гр. Шумен 

Партньор: УН при ДГ „Пчелица“ 

Резюме на проекта: Един от най-важните фактори за възникването и 

развитието на агресията са неправилните модели на възпитание в 

семейството. Причините за агресията обикновено са комплексни и са 

свързани с основните социализиращи инстанции – семейство, градина, 

медии. Присъствието на родителя е от изключителна важност в първите 7 

години на детето. В тази връзка, участието като партньор на УН при ДГ 

„Пчелица“, чието членове са всички родители на децата, не е случайно. 
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Само заедно можем да посветим децата в етично поведение и общуване 

между хората в Интернет пространството. 

Проектът „Пчелица в Нетикет“ е предназначен за 6-7 годишните деца в 

детската градина, възраст която е едновременно интересна и определяща 

за тяхното бъдещо развитие. Той не обхваща и няма как да обхване всички 

страни на проблема за безопасно ползване на интернет. Нашата цел е да 

съчетаем професионалната роля на педагозите с подкрепящото присъствие 

на родителите за осигуряване на емоционално и интелектуално развитие 

на детето и подобряване уменията му за адаптиране и ориентиране в нова 

среда, която не винаги е добронамерена. 

Главна цел на „Пчелица в Нетикет“ е да осигури нов вид подкрепа – 

интернет подкрепа и да запознае децата с най-важните правила за 

безопасно навлизане в интернет средата. Детето с активен и буен 

темперамент по-лесно се превръща в агресивен юноша, отколкото детето с 

по-спокоен темперамент. Нашият проект е насочен към овладяване 

темперамента на детето още от предучилищна възраст. Ще работим в три 

ключови аспекта: 

- Даване на знание и превръщане на знанието в интересно, забавно и 

защитено; 

- Подобряване връзката между дете, родител, учител, чрез 

консултиране и обучение; 

- Посрещане нуждите на бъдещите ученици от дигитални умения и 

подкрепа при риск в нова среда. 


