
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Час на класа 
Клас: 7, учебен час по седмично разписание - 7 

Дата/ден от седмицата: 05 01 2021 - вторник 

    Тема на урочната единица: Електронно управление и медийна грамотност. /страница: - 

 

 

Прочетете историята на Кристиян и отговорете на въпросите: Кристиян е ученик в 6. клас, 

който е отличник, но е притеснителен и не общува с много от съучениците си. Групичка от 2-3 

момчета от класа, начело с Борис, решават да го направят известен във фейсбук. Борис 

непрекъснато кара останалите момчетата да снимат Кристиян без неговото знание и да 

направят фейсбук страница, озаглавена „Звездата на шести Г“. В тази страница те започват да 

качват снимки на Кристиян, както и колажи, които са направили от неговите снимки. Всички 

ученици от класа знаят за тази страница и тя постепенно започва да се посещава и от ученици 

от цялото училище – дори и от непознати. Някои оставят подигравателни и обидни коментари 

под снимките, но други само наблюдават, без да правят нищо. Кристиян разбира, че 

съществува такава страница и я посещава. Той е шокиран и огорчен от броя хора, които 

посещават страницата, както и от гадните коментари в нея. Скоро след това Кристиян започва 

да изпитва болки в главата и стомаха и спира да ходи на училище. 

 1. Това ситуация на онлайн тормоз ли е? Защо / Защо не? (припомнете си характеристиките на 

онлайн тормоза). 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

2. Кой / кои са извършителите на онлайн тормоза?  

……………………...................................................................................................................................          

………………………………………………………………………………………………………...... 

3. Кой е жертвата на онлайн тормоза? 

……...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

4. Как мислите се е почувствала жертвата?  

……........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….......................

...………………………………………………………………………………………………………… 

 5. Освен извършителят и жертвата, има ли други участници в онлайн тормоза? Кои са те и как 

бихте определили тяхната роля? 

...........………………………………………………………................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………..... 

6. Какъв съвет бихте дали на Кристиян в тази ситуация? Към кого бихте го насочили да се 

обърне? 

................................................................................................................................................................... 

...…………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………….............. 

 7. Какво бихте посъветвали другите участници 

................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................................... 


