
Практични съвети 

 

Как да говорим с децата си за Интернет 

 

Едно от основните правила за безопасност на децата в Интернет е родителите да 

говорят с тях на тази тема. Да но как? 

 

Ето някои кратки практични съвети: 

 

Най-добрият начин да разберете какво прави детето ви онлайн е да го попитате. 

Точните въпроси ще ви помогнат  да се уверите, че детето ви избира безопасни 

варианти. 

 

Попитайте го: 

1.    Какви сайтове посещаваш? 

2.    Какво правиш в тези сайтове? 

3.    Защо отиваш на тези сайтове? 

4.    Колко време прекарваш на сайта? 

5.    Трябва ли да се регистрираш там? 

6.    Какви данни ти искат за регистрация? 

7.    Ти какви данни пишеш? 

 

Отделете време да сърфирате заедно с детето си. Това е чудесен начин да разберете 

какви дейности извършва то в Интернет и с кого общува. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Няколко стъпки да разберете 

какво прави детето Ви онлайн 

Когато сърфират в Интернет, децата често обичат да са сами, без родители около себе 

си. Как да разберем какво прави и какво гледа детето ни в Интернет?  

 

За да разберете в кои сайтове е било детето ви, натиснете бутона “History” на Internet 

Explorer. Той ви показва списък на посетените сайтове за деня, за седмицата и още по-

назад и вие може да разгледате който искате от тях. 

Ако детето ви използва Mozilla Firefox, натиснете “History” и идете до долу до "Show 

all history". 

 

Имайте предвид, че списъкът „History” лесно може да се заличи и изтрие, така че може 

и да не успеете да го видите. Друг начин да контролирате това, което прави детето ви 

онлайн, е да дадете определени настройки на търсачките в Интернет. Филтрираните 

резултати ще предпазят детето ви от натъкване на сайтове с неподходящо съдържание. 

От страницата на Google Home натиснете "Preferences", отидете до долу на "Safe search 

filtering" и изберете опцията  "Use strict filtering". 

 

Всички популярни търсачки имат подобни фунции за филтриране. Няма гаранция, че 

филтърът ще блокира цялото неподходящо съдържание, но сигурно ще обхване 

главните сайтове. 

http://www.google.com/


 

В крайна сметка, както всеки специалист по интернет безопасност или родител ще ви 

каже – НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ВИ ОНЛАЙН Е ВИЕ ДА 

РАЗГОВАРЯТЕ С ТЯХ. Всеки родител трябва да обясни на детето си, че може някой 

непознат в Интернет да иска да бъде му бъде приятел, да иска да се срещне с него, но 

това не означава, че той е добър човек и че има добри намерения.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Чат-жаргонът 

При онлайн общуване във форуми или през програми за комуникация като ICQ и Skype 

децата често прибягват до специфични съкращения. Ако искате да видите какво са си 

говорили, ще ви трябва да научите някои най-често употребявани съкращения. 

ko pr    какво правиш 

 ks    как си 

 hi/hey/zdr    здрасти/здравей 

 np  no problem  няма проблем 

 ms  mersi  мерси 

 nz 
 ne znam / nqma 

za6to 
 не знам, няма защо 

 brb  be right back  връщам се след малко 

 n6    нищо 

 zn    знам 

 asl  age, sex, location 
 години, пол, местоживеене 

(На колко си години?) 

 nz4    няма значение 

 pic?    снимка? 

 kk/k/ok/okay    добре 

 OMG 
 Oh, my god (o 

boje moi) 
 О, боже! 

 LOL 
 Laugh out loud 

(buren smqx) 
 бурен смях 

 GTG 
 Got to Go (trqbva 

da trugvam) 
 Трябва да тръгвам. 

 Ty  Thank You  Благодаря 

 sorry    Извинявай 

 FH  Full House  Къщата е пълна 

 WP  well played  Добър ход 

 HF  have fun  Забавлявай се 

 GJ  Good Job  Добре свършена работа 

 gn  good night  лека нощ 



 mhm    хъм. Ясно!/ звукоподр./ 

 зл ст    ЗЛЕ СТЕ БЕ! 

 lmao 
 Laugh My Ass 

Off 
 късам си задника от СМЯХ 

 SOB  Son of a Bitch  Копеле 

 ДГД   
 Да го духаш 

 


