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За книжката 

Книжката за онлайн общуване за деца и младежи- потребители на социални услуги 

в общността е подготвена с цел развитие на умения за онлайн общуване и справяне с 

емоционалната и социална изолация. Идеята се появи в периода на световна пандемия с 

КОВИД 19 и „затварянето“ на социалните услуги, което превърна децата и младежите в 

резидентни услуги в група без контакти с „външния свят“. Общуването в изолирана, крайно 

ограничена социална и физическа среда, води до пренасищане във взаимоотношенията, 

умора, напрежение, конфликтни ситуации, неразбиране на ролята на превенцията на 

заоболяването и грижа за здравето. 

В търсене на нови преживявания, разнообразие и информация, деца и младежи с 

достъп до интернет се превърнаха - съзнателно или по случайност – в потребители на 

онлайн мрежи и услуги и, в този смисъл, се изправиха пред реални рискове от злоупотреба, 

манипулации и  измама. Подкрепата за превенция на рисковете от интернет общуването, 

предоставяна от страна на помагащи и близки, дава резултат, но развитието на умения за 

грижа за себе си в интернет пространството е също толкова необходима за всяко дете и 

младеж, ползващ социални услуги. 

Настоящата книжка е предназначена за деца и младежи-потребители на социални 

услуги, които могат самостоятелно да я разглеждат и ползват. За тези, които имат нужда от 

подкрепа - например за лица с интелектуални затруднения - книжката може да се ползва 

индивидуално и при групова работа, с помощта на екипа на социалната услуга. 

Книжката включва внимателно подбрана информация за същността на онлайн 

общуването, техническите умения, правилата, грешките и рисковете, средствата и видовете 

общуване, безопасността и поверителността, общуването с познати и непознати хора, 

потребността от подкрепа в специфични ситуации, др. Включени са много изображения, 

ползвани в интернет средата и общуването. Темите са описани на лесен за четене и 

разбиране език и са разделени на малки секции, за да могат да се възприемат с лекота и 

удоволствие. Разработени са с внимание към силните страни и трудностите на лица с 

обучителни затруднения. 

Книжката е резултат от проведени онлайн наблюдения в рамките на проект „И аз 

мога“, разнообразни разговори и множество упражнения в онлайн общуване с 

потребителите на Защитено жилище и ЦНСТ за деца и лица с интелектуални увреждания в 

с. Вълково, община Сандански.  
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Благодарности на децата и младежите, живеещи в ЦНСТ и ЗЖ в с. Вълково и на 

подкрепящите ги специалисти и персонал, които взеха участие в целия процес на 

организиране, провеждане, напредък и обратна връзка по отношение на онлайн 

общуването!  

Пожелаваме приятни и безопасни занимания в интернет пространството! 

Стели Петева 
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1. Какво е онлайн общуване? 

1.1. Важни думи 

Общуване 

 

 Общуването е предаване на информация между хората.  

 Всеки човек общува. Това е естествен процес. 

 Общуването е пряко – когато сме лице в лице с човека. 

 Общуването е непряко – когато използваме някакво 

средство за предаване на информация – писмо, телефон. 

Онлайн 

 

 Онлайн (online, от английски език) означава:  

- На линия съм, имам връзка в интернет; 

- Общуване от разстояние; 

- Устройството е включено (телефон, таблет, компютър). 

Онлайн общуване 

 

 Това е общуване чрез компютър, таблет, мобилен телефон. 

 Необходимо е устройство и връзка с интернет. 

Събеседник 

 

 Това е човекът, с когото говоря. 

 

1.2. Как мога да общувам онлайн? 

• Общувам онлайн, когато говоря с друг човек чрез компютър, таблет, смартфон 

(телефон с програми за общуване). 

• Общувам онлайн, като си пиша или говоря с друг човек чрез различни средства: 

 

- по вайбър 

 

 

- по електронна поща 

 

- по скайп 
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2. Защо е важно общуването на живо и онлайн? 

 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Общуването е много важно за всеки човек!  

 Човек общува през целия си живот. Това е естествена негова способност. 

 Чрез общуването научаваме нещо ново, разказваме за чувствата си, помагаме си.   

 Ако човек не може да общува с други хора, той изпитва тъга, разочарование, гняв.  

 Общуването на живо и онлайн имат обща цел – да се свързваме с важни за нас хора. 

 Хората предпочитат да общуват на живо, но има ситуации, в които е подходящо и 

онлайн общуване. 
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3. Какво ни дава онлайн общуването? 

 

Онлайн общуването е подходящо, защото можем:  

• Да общуваме безопасно от стаята си, от дневния център, защитеното жилище. 

• Да научаваме интересни факти – за здравето, модата, природата, хората, събитията. 

• Да общуваме с приятелите си в удобно време. 

• Да общуваме с няколко човека едновременно – устно и писмено. 

• Да изпращаме и получаваме картинки, снимки, поздрави. 

• Да гледаме заедно видео клипове и да ги обсъждаме. 

• Да слушаме музика и да я обсъждаме. 

• Да изпратим поздрави, които другият човек да прочете по-късно.  

• Да се запознаваме с нови хора, но внимателно. 
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4. Как да изберем начина на общуване – на живо или онлайн? 

 За да изберем начина на общуване – на живо или онлайн – нека сравним ситуациите: 

Кога е по-добре да общуваме на живо? 
 

Кога е по-добре да общуваме онлайн? 
 

• Когато сме близо един до друг  • Когато сме отдалечени един от друг 

 

• Когато се забавляваме заедно 

 

• Когато има риск за здравето при среща на 

живо 

• Когато споделяме нещо много лично 

 

• Когато нямаме време за среща на живо 

 

• Когато помагаме на приятел 

 

• Когато искаме да обсъдим нещо спешно 

• Когато търсим решение заедно 
 

• Когато повече хора искат да разговарят, а 

живеят или работят на различни места 
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5. Какви технически умения са необходими за онлайн общуването? 

5.1. Важни думи 

Технически 

умения 

 

 Това са умения за ползване на таблет, компютър, мобилен телефон 

и техните програми за общуване. 

Скайп  Това е програма за безплатни съобщения или разговори между 

хора, които са на разстояние един от друг.  

 

 Програмата се поставя на компютъра, таблета, телефона. 

Вайбър  Това е програма за кратки съобщения в мобилен телефон. 

 

Фейсбук  Това е социална мрежа за общуване в интернет, в която: 

- Човек може да има личен „профил“, с кратка информация и снимки. 

- Има новини, качени от членовете на мрежата.  

- Има бутон за харесване на снимки, текстове, мнения. 

 

 Фейсбук дава възможност за: 

- изпращане на лични съобщения; 

- изпращане на покани за събития; 

- споделяне на снимки, текст, видеоклипове; 

- създаване и участие в групи по интереси; 

- участие в онлайн игри. 

 

 Ако искаме да си направим профил във Фейсбук, е добре да 

споделим с доверен човек, с когото да обсъдим рисковете. 
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 5.2. Технически умения 

За онлайн общуване са необходими няколко не много сложни умения. Те могат да 

се развият самостоятелно – чрез наблюдение или с демонстрация или с подкрепа. 

 

• Ползвам мобилен телефон, таблет или компютър. 

 

• Избирам подходяща стая за онлайн разговор – 

тиха стая, в която съм сам, ако и възможно.  

 

• Ако в стаята има и други хора, питам дали е 

удобно да водя онлайн разговор. 

 

 

• Мога да се свързвам чрез програма – скайп, 

вайбър. 

• Познавам символа на програмата и се свързвам 

чрез него. 

 

 

• Не пипам устройството, не го местя. 

 

• Ако го направя, ще се появи шум, който пречи. 

 

• Ако не ме чуват, проверявам микрофона.  

 

 

• Усилвам или намалявам звука. 

 

 

 

 

• Седя спокойно пред камерата, не се движа. 

 

 

• Ако желая, мога да ползвам слушалки. 
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6. Поведение в интернет 

6.1. Важни думи 

Поведение  • Това са действията на човека в конкретна ситуация. 

• Човек променя поведението си при промяна в ситуацията. 

• Поведението се променя и според правилата на общуване и 

взаимодействие с другите хора. 

 

Поведение в 

интернет 

• Това са действията на човек в интернет – каква информация 

търси, с кого и как общува. 

• Поведението в интернет се нарича още „нетикет“ и включва 

правилата за поведение и общуване на хората в интернет 

пространството. 

• Тези правила са необходими, за да бъде интернет безопасно 

място за общуване.  

 

 

 6.2. Правила на поведение в интернет 

• Правилата на поведение в интернет са важни, защото: 

- пред екрана стои човек със своите емоции и той може да бъде наранен от чуждите 

думи; 

- хората общуват от разстояние и могат да нарушат добрия тон; 

- хората не виждат емоциите на събеседника си и мислят повече за своите емоции; 

- написаното и публикуваното в интернет остава за дълго време там и може да бъде 

използвано от различни хора и по различен начин. 

 

Част от важните правила са описани в следващите страници. 
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7. Защо има правила за онлайн общуване? 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Има различни правила в онлайн общуването.  

 

 Част от правилата са общи правила за общуване – да говорим кратко и ясно, да се 

изслушваме, да говорим спокойно, да говорим само от свое име. 

 

 Останалата част от правилата са свързани с това, че не се виждаме на живо с другите 

и е добре да се договарят условията на общуване. Тези правила са: 

- да се представяме в началото на разговор; 

- да определяме времето за разговор; 

- да не разпространяваме чужда информация, снимки; 

- да питаме човека как се чувства, защото може да не видим неговото изражение.  

 

 Защо правилата са необходими: 

- за да запазим личната си информация и споделената от другия човек информация; 

- за да се предпазим от нахлуване в личното пространство, нападки, обиди; 

- за да не застрашим друг човек. 

 

 Ако не спазваме правилата за онлайн общуване, другият човек може да спре да 

общува с нас, може да ни блокира в интернет, може и да подаде жалба. 
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8. Какви правила за онлайн общуване трябва да спазваме? 

 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Най-важните правила за онлайн общуване са: 

- Правила при водене на разговор с един събеседник; 

- Правила за водене на разговор в група 

- Правила за писмено общуване; 

- Правила за лично пространство; 

- Правила за сигурност. 

Правилата са представени по-отделно в следващите страници. 
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8.1. Правила за водене на разговор с един събеседник 

 

 

• Поздравявам участниците в разговора.  

 

 

• Говоря кратко – 1 или 2 минути. 

 

• Изчаквам другите да отговорят. 

 

 

• Говоря ясно и спокойно. 

 

 

• Ако събеседникът е мълчалив, мога да го питам 

иска ли да каже нещо. 
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8.2. Правила за водене на разговор в група 

 

Най-важните правила за онлайн разговор в група са: 

• Участниците се поздравяват; 

• Ако има нов участник, всички се представят с имената си; 

• Участниците говорят кратко, за да има време за всеки; 

• Всеки участник се включва в разговора; 

• Участниците не се прекъсват; 

• Говорят спокойно, не викат; 

• Говорят с уважение, без груби думи;  

• Избягват се шегите, не всеки ще ги разбере;  

• Ако все пак участник кажа нещо на шега, добре е да каже, че това е шега. 
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8.3. Правила за писмено общуване онлайн 

 Най-важните правила за писмено общуване онлайн са: 

• Пиша кратко и точно: например „Честит празник“, „Посетих прекрасно място!“ 

• Пиша на кирилица. 

• Пиша цялото изречение и го изпращам цялото, а не дума по дума. 

• Спазвам правилата за писане: 

- Започвам с главна буква; 

- Слагам точка в края на изречението; 

- Пиша имената с главни букви; 

- Не съкращавам думите. 

• Пиша, когато имам повод – празник, интересно събитие, лично постижение. 

• Пиша, когато съм в добро настроение. 

• Пиша, когато имам свободно време. 

• Пиша без груби думи, обиди. 

Трудностите в общуването са разгледани по-нататък в т. 8. 
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8.4. Правила за поверителност и уважение към личното пространство  

 Важни думи 

Поверителност  Това е, когато някой ми споделя свои мисли и чувства, да не ги 

разказвам на други хора. 

 

Лично 

пространство 

 

 Личното пространство е разстоянието между мен и другия 

човек, при което се чувствам спокоен. 

 То е като прозрачна стена, която поставя граница – виждаш 

другия, но не го доближаваш прекалено близо. 

 Личното пространство в интернет е също спазване на границата 

между мен и другия човек. 

 Всеки човек има различно усещане за лично пространство – 

един не споделя нищо лично дори с познати хора, друг споделя 

дори с непознати хора. 

 Всеки човек пази личното си пространство и уважава личното 

пространство на другите хора. 

Лични данни   Това е всяка информация, свързана с конкретен човек. 

 

 

 Сред най-важните правила за лично пространство са: 

- Общувам онлайн само, ако другият човек е съгласен. 

- Питам другия човек кое време е подходящо за разговор. 

- Не се обиждам, ако другият откаже да си говорим онлайн. 

- Не разказвам казаното от приятеля на други хора. 

- Не препращам чужди съобщения и снимки онлайн. 
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8.5. Правила за сигурност  

 

 Важни думи 

Сигурност в интернет • Това е защитата на лични данни и информация за 

конкретния човек. 

• За да общува безопасно в интернет, човек не трябва 

да разкрива лична информация и данни за себе си 

онлайн. 

 

 

• Защо са необходими правила за сигурност в интернет?  

Правилата за сигурност ни помагат: 

- да общуваме с подходящи хора; 

- да се чустваме спокойно по време на онлайн разговор; 

- да не споделяме лична информация за себе си и за други близки хора. 

  

• Правилата за сигурност ни помагат да решим: 

- с кого да общуваме безопасно в интернет; 

- какво да говорим или пишем в интернет; 

- какво не трябва да говорим или пишем в интернет. 
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9. Как да общуваме онлайн, ако имаме трудности? 

9.1. Важни думи 

Емотикони • Това са картинки на човешко лице, които изобразяват 

различни емоции – радост, тъга, учудване, плач. 

• Емотикон идва от две думи на английски език – емоции 

и иконка (изображение). 

• В онлайн общуването се ползват и емотикони с облекло, 

растения, животни, предмети, други изображения. 

 

 

9.2. Преодоляване на трудности при писане в онлайн общуване 

• Ако човек има трудности да пише в интернет, може да общува чрез картинки, 

снимки и емотикони.  

• Общуването може да бъде с кратки фрази: Здравей! Как си? Аз съм добре! 

• Трудностите може да се преодолеят и с помощ от доверен човек. 

 

Картинка за поздрав и начало на онлайн общуване 

 

Снимка за поздрав и покана за онлайн среща 

 

Емотикон за поздрав 
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9.3. Преодоляване на други трудности  

• Ако имам технически проблем, проверявам връзката, камерата или микрофона. 

• Ако проблемът продължава, търся помощ.  

• Ако не са ме включили в онлайн разговор на време, изчаквам малко и след това давам 

знак, че съм на разположение.  

• Ако не ми отговорят или ми затворят - изчаквам. Другият човек ще ми се обади, 

когато има възможност. 

• Не се обиждам, ако не съм включен в онлайн разговор. 
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10. Някои грешки при онлайн общуване  

 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Всеки човек допуска някои грешки при онлайн общуване. 

 

 Често срещани са следните грешки: 

- Прекъсвам събеседника; 

- Говорим едновременно няколко души; 

- Сменям темата на разговор неочаквано; 

- Не отговарям на казаното от събеседника; 

- Шегувам се по начин, който може да обиди другия. 
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11. С кого е безопасно да общувам в интернет? 

 

 

Знаете ли, че? 

 Онлайн общуването е безопасно, когато разговаряме с познати хора. 

 Когато приемаме покана за разговор, ние не знаем кой стои пред другия 

компютър или мобилен телефон. 

 За да сме спокойни при онлайн общуване, е добре да следваме стъпките: 

- Проверям кой човек ми праща покана за разговор – чета името, разглеждам 

снимката му, ако има такава. 

- Приемам поканата, само ако познавам човека. 

- Ако не познавам човека, добре е да прекъсна разговора и да поговоря с близък. 

- Ако в разговора с даден човек нещо ме притесни, веднага прекратявам разговора. 

- Ако човекът ме плаши или обижда, блокирам контакта. 

- Обсъждам притеснението си с човек, на когото имам доверие.  

- Никога не давам лична информация в онлайн общуването. 

- Не се съгласявам да се срещам с човек, когото познавам само от интернет. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                               

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M9OP001-2.009-0039-С01 „И аз мога“ се изпълнява от Фондация ИСУО и Община Сандански и 

е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

 
 

12. Какво мога да говоря или пиша в интернет? 

 

 

Знаете ли, че? 

 

• Има много теми, за които може да се говори или пише в интернет, без риск за 

човека. 

Сред тях са: 

-    Какво умея да правя; 

- Каква музика слушам; 

- Какво правя през свободното си време. 

• Мога да попитам събеседника си за същите неща: 

- Какво умее да прави; 

- Каква музика слуша; 

- Какво прави през свободното си време. 

• Това са въпроси, които не нахлуват в личното пространство и помагат хората 

да говорят за приятни неща. 
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13. Какво не трябва да говоря или пиша в интернет? 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 В интернет не трябва да споделям лична информация.  

 Личната информация включва: 

- Данни от личния документ – трите имена, номер на лична карта, рождена дата, ЕГН. 

- Личен адрес – къде живея и с кого живея. 

- Информация за здравето ми. 

- Информация за близки и приятели. 

- Личен телефона или телефон на приятел.  

- Парола на скайп, фейсбук 

- Банкова информация. 
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14. Какви снимки  са подходящи за онлайн общуване? 

 

• Какви снимки мога да изпращам онлайн? 

√ Снимки на места, които харесвам 

√ Снимки на места, където вече съм бил 

√ Снимки на храна, която харесвам 

√ Снимки на книги, сувенири, телевизионни програми 

 

• Какви снимки не трябва да изпращам онлайн? 

Х Снимки на дома, където живея 

Х Снимки на лични вещи  

Х Снимки къде почивам в момента 

Х Лични снимки с други хора 
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15. Неофициално и официално онлайн общуване 

 

15.1. Важни думи 

 

Неофициално общуване Това е общуване с близък или познат човек – 

съученик, член на семейството, приятел, съсед, 

познат от много време, други. 

Официално общуване Това е общуване с непознат човек или с човек, когото 

познаваме, но не ни е близък – учител, колега, шеф, 

други. 

 

15.2. Разлика в онлайн общуването с приятели и с колеги 

 

Неофициално общуване – с 

приятели, близки 

Официално общуване – с колеги, помагащи, 

наставници 

- Говорим на „ти“ 

- Използваме ежедневен език 

- Шегуваме се. 

- Разговорът не се записва. 

 

 

 
 

 

- Общуваме на „Вие“ 

- Изслушваме събеседника 

- Задаваме въпроси, които сме обмислили 

- Не се шегуваме. 

- Разговорът може да се записва. 
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16. Рискове при онлайн общуване 

  

 

 

Знаете ли, че? 

 

• Често срещани рискове при онлайн общуване са: 

- Човек да чуе или прочете неприятни неща за себе си; 

- Човек да бъде обиждан; 

- Човек да получава информация, която не желае; 

- Човек да бъде заплашван; 

- Някой да използва паролата на човек, без неговото съгласие; 

- Човек да бъде каран от друг човек да качва свои снимки или да гледа чужди снимки; 

- Човек да бъде блокиран онлайн – да не може да пише или участва в група. 

 

• Как да се предпазим от рисковете при онлайн общуване: 

- С помощта на доверен човек – социален работник, друг помагащ; 

- С обучение за онлайн общуване; 

- С умения за безопасно общуване – прекъсване на разговор, който притеснява човека, 

споделяне с доверен човек при неприятни емоции в интернет, други. 

 

• Как реагираме на профили и снимки на други хора: 

- Понякога нашата реакция в интернет може да доведе до рискове и обиди. 

- Това може да се случи, ако на чуждо съобщение отговорим с неподходяща картинка. 

- Добре е да ползваме картинки и емотикони, които познаваме и разбираме – усмивка, 

вдигнат палец, думи „да“ и „не“, други. 
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17. Как да преодолеем страха от общуване с повече хора? 

 Да извървим следните стъпки за преодоляване на страха! 

 

 

Стъпка 1. Отдели време за подготовка: 

Например: 

- за какво ще говорите; 

- какви въпроси имаш ти. 

 

Стъпка 2. Събери информация за хората, с 

които ще общуваш 

Например: 

- кои са участниците в разговора; 

- на каква възраст са и с какво се занимават. 

  

Стъпка 3. Подготви своето изказване и го 

представи пред огледало или пред приятел 

Например:  

- Ще участвам в разговор за мечтите на младите 

хора. Мога ли да ти разкажа за моите мечти? Би ли 

ми казал как ти звучи моето изказване? 

 

Стъпка 4. Дишай дълбоко 

Преди разговора можеш да се успокоиш като: 

- Поемеш дълбоко въздух и бавно издишаш; 

- Повториш вдишването и издишването. 

 

Стъпка 5. Не се притеснявай, ако замълчиш. 

Ако от притеснение забравиш какво си казал или 

не знаеш как да продължиш, не се тревожи.  

Това е време и за другите – да помислят по темата. 

 

Стъпка 6. Поздрави се за участието си. 

Дори участието да не е било идеално, то е важно 

за теб! Поздрави се за успеха си! 

 

Стъпка 7. Ако страхът е по-голям, потърси 

подкрепа! 
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18. Идеи за успешно онлайн общуване 

 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Има начини, които помагат да общуваме онлайн по положителен начин.  

Сред тях са: 

 

Ясни очаквания 

 

 

Да казваме ясно какво очакваме от общуването: 

- да съберем информация; 

- да говорим по важна тема; 

- просто да побъбрим и се забавляваме. 

 

Съгласие 

 

 
 

Да попитаме събеседника съгласен ли е да говорим= 

Например: 

„Бих искал да те попитам за екскурзията другата неделя. 

Имаш ли нещо против да поговорим“? 

 

Положителен език 

 

 
 

- Да използваме положителен език; 

- Да избягваме изрази с „не прави така“ или „не мога да“  

 

Например, „Не викай“ може да се замести с „Моля, говори 

малко по-тихо“. 
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 Често използвани положителни думи 

 

 

Чудесно! 

 

Интересно!  

 

Вълнуващо! 

 

Отлично! 

 

Забавно! 
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19. Как да развием уменията си за онлайн общуване с упражнения? 

 

 

 

Знаете ли, че? 

 

 Уменията за общуване се развиват през целия живот 

 Уменията за онлайн общуване се развиват чрез предварителна подготовка, 

обучение и взаимодействие с хората. 

 Всеки разговор ни прави по-успешни в общуването. 

 

По-долу предлагаме малки упражнения за развитие на уменията за онлайн общуване. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                               

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M9OP001-2.009-0039-С01 „И аз мога“ се изпълнява от Фондация ИСУО и Община Сандански и 

е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

 
 

Упражнение 1. Отгатнете мимиката 

Какво изразява всяко лице? Напиши или обясни с една дума. 
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Упражнение 2. Отгатнете настроението  

 Как се чувства един човек може да се разбере по езика на тялото – позата, погледа, 

движението на тялото. 

 Разгледайте и помислете какво настроение изразяват снимките и тяхното описание 

по-долу.  

След това прочете какво настроение може да изразяват те.  

Снимка Описание на позата Настроение 

 

 Ръце, скръстени пред 

тялото 

 Лицето не изразява 

емоция (като маска) 

 Тялото е обърнато в друга 

посока, не към 

събеседника. 

 Очите гледат надолу, не 

правят контакт със 

събеседника.  

 Липса на 

интерес 

 Отрицателни 

чувства 

 Подтиснато 

настроение 

 

 Гледа си часовника 

 Почесва косата си 

 Скръстени крака 

 Отегчение 

 Раздразнение 

 Нервност 

 

• Събеседниците са един към 

друг 

• Гледат се в очите 

• Усмихват се 

• Ръцете не са кръстосани 

• Интерес 

• Ангажираност 

• Положителни 

чувства 
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Упражнение 3. Имате ли тези умения за общуване? 

 Прочети уменията за общуване по-долу. Отбележи кои умения имаш, като оградиш 

ръката с палеца нагоре. Отбележи кои умения все още нямаш, като оградиш ръката с палеца 

надолу. 

1. Мога да избера подходящо време за разговор. 

 
2. Мога да избера за какво искам да говоря.  

 
3. Мога да говоря кратко и ясно и другият човек да ме разбере. 

 
4. Мога да споделя как се чувствам. 

 

 
5. Използвам положителни думи в разговора. 

 
6. Говоря спокойно, не повишавам тон.  

 
7. Умея да изслушвам събеседника си. 

 
8. Наблюдавам лицето на събеседника, за да разбера как се 

чувства. 

 
9. Умея да окуражавам събеседника да говори, като ползвам 

изрази като: „Това е интересно!“, „Настина ли?“, „Разкажи!“ 

 
10. Гледам събеседника в очите (в лицето), за да покажа 

интерес. 
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Упражнение 4. Имате ли тези умения за онлайн общуване? 

 

Прочети уменията за онлайн общуване по-долу.  

Отбележи кои умения имаш, като оградиш ръката с палеца нагоре. Отбележи кои 

умения все още нямаш, като оградиш ръката с палеца надолу. 

 

1. Заставам точно срещу камерата. 

 

Това означава да съм близо до устройството, като оставям 

малко разстояние за жестове.  

2. Мога да настроя микрофона. 

 

 
3. Подреждам мястото, където водя онлайн разговора – бюро, 

маса. 

 

Така събеседникът няма да се разсейва.  

4. Избирам тихо място, за да проведа разговор. 

 

 
5. Правя зрителен контакт със събеседника. 

 
6. Показвам интерес – вдигам вежди, усмихвам се, правя 

жестове. 

 
7. Ако говоря с повече събеседници, обръщам внимание на 

всеки от тях. 
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Упражнение 5. Стъпки за писмено онлайн общуване 

 

 Познавате ли тези стъпки за писмено онлайн общуване? 

  

Стъпка 1. Внимателно избирам думите си. 

Написаното трябва да е: 

- ясно; 

- кратко; 

- без излишни или неясни думи. 

 

 

 

Стъпка 2. Пиша само това, което бих 

казал на събеседника и на живо. 

Написаното трябва да изразява уважение към 

събеседника. 

 

 

 

Стъпка 3. Внимавам с хумора. 

Хуморът е важен за общуването, но е 

подходящ при среща на живо. 

Ако все пак искам да се пошегувам в писмо, 

добре е да сложа емотиконка – например, 

усмивка.  

 

 

 

Стъпка 4. Проверявам правописа на 

написаното. 

В повечето устройства има програма за 

проверка на правописа. 

Грамотно написаното съобщение или писмо 

се приема по-добре от четящите. 

 

 

 

Стъпка 5. Избирам подходяща форма на 

общуване 

- Електронно писмо – ако пиша по-дълъг и 

официален текст – на работодател, до 

общината. 

 

- Съобщение – ако пиша на кратък текст – на 

приятел или близък. 
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Упражнение 6. Какви въпроси можем да задаваме? 

 Задаването на въпроси е важно умение за общуване – с въпросите 

събираме информация, решаваме проблеми, опознаваме и се разбираме по-

добре с хората.  

 

Въпроси за информация 

- Колко е часът? 

- Кога тръгваме? 

- Какво е времето навън? 

 

 

Въпроси за решаване на проблеми 

- Какво се случи? 

- Кой участва? 

- Какво направихте? 

 

Въпроси за изразяване на интерес към другия човек 

- Как се чувстваш? 

- Какво мислиш по този въпрос? 

- Какво обичаш да правиш? 

 

 

Въпроси за предоставяне на подкрепа 

- Имаш ли нужда от подкрепа? 

-Искаш ли да ти помогна за организацията на празника? 

- Кой още може да помогне? 

 

 

Въпроси при общуване в група 

- Кой ще ходи на екскурзията? 

- Кой с какво ще помогне? 

-  Кой има нужда от помощ? 
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Упражнение 7. Стъпки за групово онлайн общуване 

 Познавате ли тези стъпки за групово онлайн общуване? 

  

Стъпка 1. Свързване  

(по телефон, таблет, компютър) 

 

 

Стъпка 2. Общуване 

 

 

Стъпка 3. Уточняване на целта на 

групата 

 

 

Стъпка 4. Създаване на идеи 

 

 

Стъпка 5. Взимане на решение 

 

 

Стъпка 6. Изготвяне на план 

 

 

Стъпка 7. Празнуване 
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Упражнение 8. Обратна връзка 

 

 Обратната връзка е умение да казваме мнението си за дадено събитие, 

мнение, обща дейност. 

 Прочети уменията долу и отбележи кое умение вече имаш (с палец нагоре 

и кое умение още не притежаваш (с палец надолу). 

 

Умея да: 

 

Питам, когато нещо не разбирам. 

Например: Може ли да обясниш по-подробно, не разбрах 

 
Казвам, когато не се чувствам разбран. 

Например: Може би не съм обяснил добре, нека обясня. 

  
Изразявам чувствата си. 

Например: Щастлив съм, че сме заедно. 

 
Изразявам мнението си за събитие или дейност. 

Например: Беше хубаво събитие. 

 
Споделям трудностите си от дадена дейност. 

Например: Тази дейност беше трудна за мен. 

 
Изразявам мнението си към поведението на другия. 

Например: Когато ми крещиш, се чувствам зле. 

 
Изразявам мнението си към груповата работа 

Например: Мисля, че работихме добре като група. 
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Упражнение 9. Празнуване онлайн 

 Празнуването онлайн може да бъде интересно и забавно. 

 Стъпките включват избор на ден и час и разпределяне на ролите. 

 Всеки може да даде идеи за празника – предварително или в хода на празника. 

 Забавни идеи за онлайн празника са тези, които се харесват поне на двама участника 

в празника! 

 Изберете подходящи идеи от списъка по-долу или измислете свои идеи. 

 

 

Изпращане на електронни картички 

 

 

Пускане на музикални видеа 

 

 

Разглеждане на снимки  

 

 

Екипни игри онлайн 

 

Рецепта за палачинки 

Изпращане и изпълнение на лесни и интересни рецепти 
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 Упражнение 10. Поздрав за край 

 

 Всяка среща завършва с хубави думи и емотиконки за поздрав.  

 Тези положителни думи и образи ни свързват с другите!  

Например: 

- Благодаря за срещата! 

- Беше прекрасно да сме заедно! 

- Радвам се, че участвах! Да се срещнем отново! 

 

Ако ни е трудно да пишем, можем да изпратим усмихната емотиконка или снимка! 
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