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Разговорът с детето ви за използването на медиите е важен, но може да е труден. Babbelbox ви предлага 
набор от методи, с които да започнете разговор с детето си за използването на медиите и медийното 
образование. 
Разговаряйки за това, осъзнавате по-добре, какво причинява използването на медиите и как 
най-добре да се справите с това. В карето има девет твърдения и дилеми относно използването на медиите и 
медийното образование. Можете да използвате карето, за да говорите с детето си за медиите, но можете 
да говорите за тях и с другите родители. Как подхождат към медийното образование и защо?

Красотата на твърденията и дилемите? Няма правилен или грешен отговор. Предвидени са 
за разчупване на леда, за започване на разговор. Нещо, което може да се окаже доста трудно. 
Ето защо, в допълнение към твърденията, сме формулирали и няколко допълнителни въпроса, които можете 
да използвате. Добавихме и информация и съвети за четене и гледане. 

Забавлявайте се с разговорите!

 

Скъпи родители или настойници,



•Получавате всички материали, които принадлежат на Babbelbox, в ци-
фров вид. Искате ли да ги използвате физически? Тогава разпечатайте 
материалите и изрежете картите. Допълнителен забавен съвет: 

    Ако печатате от двете страни, картите ще имат хубава задна страна.

•Искате ли да направите физическа кутия за разговори? Бъдете толкова 
креативни, колкото си искате. Вашето дете може да ви помогне! Така 
ще имате забавно занимание, което можете да правите заедно с детето 
си. Можете просто да разпечатате и изрежете твърденията, след което 
да ги поставите в красива "кутия за разговори". Може би в хубава ваза? 
Хубава кутия за обувки, пълна със стикери? 

 • Има 9 твърдения. Можете да ги разпределите в рамките на няколко 
месеца или седмици, така че от време на време да провеждате хубав 
разговор с детето си или с други родители за 

    медийното образование.

 

Съвети и трикове

• Можете да вземете картите със себе си на среща с родители в кафенето 
или на друга на друго място, където контактувате с други 

    родители. Така ще разполагате с ледоразбивач, с който да започнете 
интересен разговор по тази доста трудна, но много интересна тема.

 • Използвайте твърденията, за да влезете в разговор с 
    хората. Проявете интерес към избора им и не спирайте да питате. Това 

ще доведе до най-забавните и ценни разговори. За всяко твърдение 
вече са формулирани няколко допълнителни въпроса. Ако има възмож-
ност за това (ако хората са отворени за това), дайте допълнителна 

    информация. Към всяко твърдение вече е добавена допълнителна ин-
формация. Разкажете със свои думи и не се колебайте да го допълвате.

Ползвате ли кутията за разговори 
за медийно образование? 
Тогава помислете за следните неща: 



 Напълно се доверявам на моя 
интернет филтър. Така детето 
ми може да има безопасен достъп 
до интернет.

Допълнителни въпроси:
· Кой интернет филтър използвате?
· Гледате ли заедно? (за малки деца)
· Знае ли детето ви как да търси в интернет?    
   Откъде знае това?  

Добре е да знаете:
Интернет филтър или приложение като YouTube 
Kids като алтернатива на YouTube със сигурност 
е добра идея за (малки) деца, но не забравяйте 
да проверявате дали видеоклиповете са 
подходящи за възрастта на детето ви. Особено 
когато са още малки. Освен това не забравяйте, 
че накрая децата трябва да се научат да 
използват интернет. Как да търсят, за какво да 
внимават и т.н. Децата научават това не само 
чрез медийните уроци, които получават в 
училище, но най-вече като ви гледат как го 
правите и като го правят заедно с вас! 

 Съгласни ли сте или не?

1
Да направите ли семеен влог? 
Разбира се! Или: Предпазвам 
децата си от социалните медии, 
доколкото е възможно. 

Допълнителни въпроси:
· Можете ли да обясните това? Защо?
· Вие самите правите ли го? 
· Какви договорености имате с вашия 
   партньор за това? 
· Знаете ли, дали децата ви следват 
   влогъри?  Кои?

Направете избор

Добре е да знаете:
Децата (вече и по-малките!) са очаровани от 
влогърите. Те самите биха искали да станат 
влогъри. Изкушаващо е да вземете камерата 
в ръка и да оставите децата си да влогват или 
да направят семеен влог. Но осъзнавате ли, че 
децата не разбират, че тези снимки ще бъдат 
в интернет за цяла вечност. 
Това все още забавно ли е? Затова обсъдете 
с партньора си, дали искате или не искате да 
направите това и разкажете на децата 
другата страна на историята. 

Съвет:
Въпреки това децата ви искат ли да продължат? 
Направете по време на ваканция свой семеен 
влог за лично ползване или позволете на децата 
си да го направят. Тогава те могат да „се 
упражняват“, но кадрите остават ваши! 

2
„Публикувам снимки или 
видеоклипове на детето си във 
Facebook без разрешение“. 
Или: „без разрешение не 
публикувам снимки на детето 
си в социалните медии“. 

Допълнителни въпроси:
·  Можете ли да обясните това? Защо?
·  Какви договорености имате с вашия 
    партньор и другите членове на 
    семейството? 

 Съгласни ли сте или не?

Добре е да знаете:
Децата не осъзнават, че тези изображения ще 
могат да бъдат откривани за дълго време 
в интернет. Това все още забавно ли е? Обсъдете 
с партньора си дали искате да направите това, 
а също така поговорете с децата си за другата 
страна на историята. Какво мислят те за това? 

3



Детето ми е наясно с всички 
възможности, които медиите 
предлагат. 

Допълнителни въпроси:
· Моля, обяснете.
· Как забелязвате това?
· Успявате ли да запознаете детето си с 
   възможностите, които предлагат медиите?
· Как го направихте? 

Да или не? А вие?

Добре е да знаете:
Ние сме предимно потребители на медии и 
всъщност забравяме, че освен да консумираме, 
можем и да произвеждаме. Както на екран, така 
и без него. Помислете за измисляне на история, 
за създаване на комикс или карикатура, за сним-
ки, клипчета и влогове... Изследвайте възмож-
ностите заедно и се запознайте с 
възможностите, които са налични. 

4
Детето ми може само да 
консумира, а не да произвежда. 

Допълнителни въпроси:
· Защо?
· Какво правите за да ви се 
  получи? 

 Добре е да знаете:
Ние сме предимно потребители на медии, 
така че не е изненадващо, че не се сещаме 
веднага за произвеждането им. Когато мислите 
за произвеждане, не мислете само за създаване 
на влогове или клипчета в TikTok. Произвежда-
нето може да се извършва както с екран, така и 
без него. Помислете за измисляне на история, 
създаване на комикс или карикатура, правене 
на снимки, клипчета и влогове... и се запознайте 
с възможностите, които са налични.   

Да или не?

5
„Уча детето си, че има какво да 
научи онлайн“ срещу „Уча детето 
си да не се доверява на нищо 
онлайн“.

Допълнителни въпроси:
· Можете ли да обясните това? Защо?
· Какви договорености имате с вашия 
  партньор и други членове на семейството 
  по тази тема? 

Добре е да знаете:
Интернет съдържа огромно богатство от 
знания и информация, но има и тъмна страна. 
Фалшивите новини или подвеждащите рекла-
ми например са навсякъде и децата (а и много 
възрастни!) трудно ги различават от истината. 
Поговорете с детето си за това и го научете как 
да разпознава фалшивите новини. 

Направете избор
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Винаги може да се използват 
медии, които предизвикват хората 
да се движат или да излизат навън. 

Допълнителни въпроси:
·  Можете ли да дадете пример 
    за такива медии? 
·  Колко често детето ви използва такива 
    медии?
·  Моля, обяснете. 

Съгласни ли сте или не?

Добре е да знаете:
Съществуват различни медии, които ви 
предизвикват да се движите или да излезете 
навън. Помислете за музика, за приложения, 
които ви позволяват да организирате търсе-
не на съкровища или за игри като Just Dance, 
Pokémon GO, или RunKeeper например. Но има 
и медии, които не благоприятстват излизането 
навън или упражненията и които не можете да 
използвате за тази цел. Гледайте на медиите 
като ресурс и свързвайте четенето, гледането 
или слушането и играта с действията. Позволе-
те им да правят неща: дайте на децата таблет и 
ги изпратете навън със задача. Възможно е да 
се постигне повече, отколкото си мислите.    

7
Съвместната игра онлайн е по-за-
бавна отколкото да се играе сам.

Допълнителни въпроси:
·  Защо да/ не?
·  Знаете ли с кого играе детето ви онлайн? 
·  Говорите ли с детето си за онлайн 
   игрите? Каква информация например 
   ви е споделена?  

Съгласни ли сте или не?

Добре е да знаете:
Родителите често (погрешно) смятат, че ако 
виждат детето си да играе само в стаята си, 
тo e самo. Съвместната игра онлайн обаче става 
все по-лесна и нормална. Приятелчета, които 
в миналото е трябвало да играят заедно в 
реалния живот, сега е също толкова вероятно 
да разговарят помежду си в игра или чрез 
програма като Discord.

Говорете с детето си за това какво е позволено 
и какво не, когато играете заедно онлайн. 
Какво според него е нормално? Другите правят 
ли същото? Ами ако се случи нещо, което не е 
забавно? Какво прави той/тя тогава? Покажете, 
че имате доверие на детето си и че то винаги 
може да разчита на вас. 

8
Наясно съм с моя интернет балон 
и този на детето ми. 

Допълнителни въпроси:
·  Можете ли да обясните това? Защо 
    мислите така? 
·  Как избирате медиите за детето си?

Добре е да знаете:
Всеки има свой собствен интернет балон. 
Това не е лудост. Преди появата на интернет 
телевизионните зрители можеха да членуват 
в дадена телевизионна компания и гледаха 
предимно предавания, които съответстваха на 
живота, който водят, или на религията, която 
изповядват. В интернет алгоритмите играят 
важна роля при определянето на поведението 
на потребителите. Ако като дете сте гледали 
филм за игри, YouTube бързо ще ви предложи 
други филми, които също са за игри. Рекламите, 
които виждате, също ще бъдат свързани със 
заявки за търсене, които (някога) сте въвели. 
Така че вашият интернет балон се запълва не-
съзнателно. Добре е да осъзнаваме това и 
от време на време да излизаме от този балон и 
да четем, гледаме или слушаме нещо, което 
не е очевидно или разказва противоположна 
история. Следователно да продължим да 
мислим критично! 

Да или не?
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Cubiss съветва и подкрепя организации, които се 
сблъскват с проблеми в областта на четенето, ученето 
и информацията. При изготвянето на настоящата 
публикация е положена възможно най-голяма грижа. 
Въпреки това Cubiss не може да поеме отговорност за 
невярна информация, нефункциониращи връзки или 
неактуална информация на външни уебсайтове.
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