
Готови за смартфон 
и чат с класа?
Служба за закрила на деца и младежи  
в град Ноймюнстер

Какво трябва 
да знаят 
родителите

Тази брошура е съставена от:

Служба за закрила на деца и младежи в град Ноймюнстер
Urszula Steinhagen 043 21/ 942 21 46 
Daniela Taubenheim 043 21/ 942 21 45
E-Mail: jugendschutz@neumuenster.de

За повече информация 
вижте:

Klick-Tipps.net

Internet-abc.de

Klicksafe.de

Handysektor.de

Schau-hin.info

Digitale-Helden.de

Medienanstalt Hamburg  
und Schleswig-Holstein

App Datenbank des Deutschen  
Jugendinstituts DJI
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И помнете:  
За почти всичко има брошури, приложения или видео 
клипове в случай, че имате нужда от повече информация 
или искате да направите настройки на вашия смартфон!



Контролен списък „смартфон“
Вашите индивидуални възможности за 
подготовка

Устройството
 Направени ли са детски настройки?
 Зададено ли е позволено време
 на екрана?
 Сигурна ли е личната парола?
 Обсъдено ли е споделянето на пароли
 с други?
 Подходящи ли са всички приложения
 за деца?

Използване на телефона
 Преосмислили ли сте обема на 
 мобилни данни?

 Необходимо ли е да има постоянна 
 връзка?

 Заедно ли сте създали профилите?

 Заедно ли сте настроили достъпа до 
 магазина за приложения?

 Взели ли сте навсякъде под внимание 
 информацията за възраст?

Първият чат с класа
 Поне един родител като пасивен член
 в чата на класа?

 Обсъдени ли са настройките на профила?

Уважаеми родители, вероятно 
често си задавате следния въпрос:

Обратен въпрос: От кога оставяте 
детето си да ходи да пазарува само 
или откога оставяте детето само да 
кара колело на улицата?

Тайната е: Добра подготовка относно 
опасности, рискове и клопки! От 
решаващо значение е: Детето също 
трябва да е готово за медиите.

Здравейте. Имам въпрос: От каква 
възраст препоръчват експертите 
използването на смартфон? 

Ах, така ли! Разбирам.       От кога детето 
ми е готово за социални медии? Имате 
ли още един съвет за мен? 

Ако помагате на детето си в 
началото, конфигурирате и правите 
всичко заедно с него, то ще научи от 
вас кое е важно и кое има значение. 
Да се научиш да се справяш с 
медиите без да използваш медии, е 
като да се научиш да караш колело 
без да караш колело.

Ах, така ли! Разбирам.       От кога детето 

Медийна консултация 
онлайн



Децата се чувстват стресирани от:

 твърде много съобщения/спам

 нощни чатове 

 обиди

 клюки

 караница

 непозволено използване на лични снимки

 непознати лица в чата 

 

Внимание! Децата се страхуват от :

 публикуване на лични данни/снимки 

 забранени или отвратителни видеоклипове 

 порно снимки

 заплахи

 мобинг

 расизъм

 дясно-екстремистски снимки

 копиране на личното съдържание при предаване  
 на паролата на  „най-добрите приятели“ 

 

Ние редовно интервюираме  
деца в Ноймюнстер

Какво може да правите ежедневно вкъщи?

 Информирайте се добре за медиите

 Осигурете техническа защита

 Информирайте детето си за опасностите

 Научете детето си на самозащита

 Говорете често за медиите в ежедневието

 Въведете медийна култура вкъщи

 Предлагайте алтернативи вместо просто   
 да забранявате

 Използване на дигитални устройства само под  
 наблюдение

 Потърсете обмен с други родители за да може  
 реално да оцените твърдението  „всички освен  
 мен имат право да правят това“.

 Не омаловажавайте инциденти и бъдете  
 последователни особено в случай на психически  
 тормоз, нарушения на личните права и  
 криминални проявления!

Родителите стават все 
по-компетентни!


