
55 от всеки 100 български деца не отричат опасностите, 
които крие интернет пространството, но се успокояват с ми
сълта: „Това на мен не може да ми се случи“. Едва 35 от всеки 
100 осъзнават какви последствия може да има едно по-невни- 
мателно поведение в Мрежата, и са предпазливи в действията 
си, докато са в интернет.

Тревожен е фактът, че има и такива, които са убедени, 
че са напълно защитени във виртуалното пространство -  1 
от всеки 10 деца изразява убеденост: „Нищо не може да ми 
се случи“.

Това показват данните от допитване, което си поставя за цел да установи дали младите хора 
в България приемат интернет пространството като напълно безопасна среда, или осъзнават рис
ковете от престоя в глобалната мрежа. В анкетата са взели участие общо 33 887 потребители на 
интернет.

При разпределението на резултатите по пол прави впечатление, че момичетата са два пъти 
по-предпазливи от момчетата. Момчетата определено се чувстват по-спокойни и защитени, когато 
са онлайн.

Интересно е разпределението на отговорите според критерия населено място, където живеят 
потребителите. В петте най-големи града на България -  София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе и 
Стара Загора -  децата са по-склонни да са предпазливи в киберпространството. В по-малките гра
дове повече застъпници има твърдението, че в интернет няма нищо опасно.

На пръв поглед резултатите изглеждат оптимистични с оглед на факта, че само 10 от всеки 
100 деца потребители на интернет живеят в заблуда, че са в пълна безопасност, когато сърфират 
и предоставят свободно лични данни, качват снимки и клипове.

На практика обаче получените данни са тревожни, тъй като над половината от всички запи
тани дали има опасност в киберпространството, са отговорили: „Вероятно, но аз не се притес
нявам“. Това значи, че самите те не се чувстват застрашени, а иначе не отричат вероятността за 
злоупотреби в глобалната мрежа.

От интернет

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В И Н Т Е Р Н ЕТ

1.3а да използвам компютъра, трябВа да поискам разрешение о т  
родителите си.

2. Ще пазя 6 тайна о т  всекиго сВоите пароли.
3. Ще отВарям имейли само о т  хора, които познавам.
4. Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.
5. Ще използвам компютъра не повече о т  1 час на ден.
6. Няма да давам името или адреса си на никого В интернет.
7. Ще съгласувам с родителите си сайтовете В интернет, които 

посещаВам.
8. УВажабам Всички във виртуалния свят, но се доверявам само на 

тези, които истински познаВам.



1. Колко от участниците в цитираната 
анкета осъзнават напълно опасностите 
за децата в интернет?
A) 35 от всеки 100 участници 
Б) 55 от всеки 100 участници
B) 10 от всеки 100 участници 
Г) почти всички

Э Според резултатите от анкетата по-за- 
щитени, когато са онлайн, се чувстват:
A) момичетата
Б) децата до 10-годишна възраст
B) момчетата
Г) децата над 10-годишна възраст

3. Според резултатите от анкетата спря
мо момчетата момичетата са:
A) два пъти по-предпазливи в интернет 
Б) три пъти по-предпазливи в интернет
B) по-малко предпазливи в интернет
Г) не по-малко предпазливи в интернет

4. По-предпазливи в интернет са децата 
от:
A)селата
Б)по-малките градове и селата
B) крайните квартали на столицата 
Г) петте най-големи града

5. Коя дума или израз има различно зна
чение от останалите?
A)интернет
Б) киберпространство
B) компютър
Г) виртуален свят

6. Децата рискуват, ако:
A) разкрият адреса си в интернет 
Б) отварят имейли от приятели
B) пазят в тайна своите пароли 
Г) не се доверяват на непознати

7. Безопасно за децата в интернет е:
A) общуването с непознати, ако те са деца 
Б) дългото сърфиране
B) пазенето на личните данни в тайна 
Г) общуването с имейли

8. Опасно за децата е:
A) да сърфират всеки ден в интернет 
Б) да посещават образователни сайтове, 
препоръчани в училище
B) да търсят информация от интернет съг- I 
ласувано с родителите си 
Г) да не споделят интернет паролите си

Ако се съди от правилата за безопас
ност в интернет, най-голямо доверие 
децата трябва да имат към:
A)учителите си 
Б) родителите си
B) приятелите си 
Г) възрастните

Изразът „глобалната мрежа“ е сино
ним на:
A) сайт 
Б) компютър
B) имейл 
Г) интернет

Според представената в текста анкета 
повечето от децата:
A) не съзнават опасностите, които крие ; 
виртуалното пространство 
Б) съзнават опасностите в интернет, но не 
се чувстват заплашени
B) смятат, че сърфирането в глобалната I 
мрежа не е опасно
Г) не смятат, че са в безопасност, когато 
сърфират в глобалната мрежа

Убедени, че в интернет не ги заплашва ! 
нищо, са:
A) десет от всеки сто деца 
Б) едно от всеки сто деца
B) половината от децата 
Г) предимно момичетата
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