
Включи се в националния ученически конкурс
„Аз вече знам как да се пазя в Интернет! А ти?”

Какво трябва да направиш, за да участваш?

От 15 март 2023 г. до 19 април 2023 г. всички ученици от 1-ви до 12-ти клас могат да се 
включат индивидуално или отборно в националния ученически конкурс „Аз вече знам 
как да се пазя в Интернет! А ти?”.

Покажете през картини, фотографии, графики или арт инсталации своята предста-
ва за начините да се предпазим от опасностите, които се крият в Интернет. 
Изпратете ни вашия „плакат”, придружен от попълнен формуляр за участие (хипер-
линк) на е-mail detetovinternet@lev-ins.com, а ние ще го качим в специално създадената 
галерия в страницата ни във Фейсбук.

Трите класа, събрали най-много харесвания като отбор, ще получат оборудване за 
дигитална класна стая - лаптоп и проектор. Десетте най-харесвани индивидуални 
проекта ще получат ученически комплекти - раница, бутилка за вода, несесер, сили-
конова гривна, пъзел и логически пъзел, mouse pad и флашка.

1. Избери материалите, които ще използваш. Това може да са картини, фотографии, 
графики, арт инсталации или всичко, което ти е приятно да създаваш. Избери дали 
ще използваш А4 или А3 лист хартия.

2. Създай своят „плакат” на тема „Аз вече знам как да се пазя в Интернет! А ти?”. 
Можеш да избереш между примерните теми (хиперлинк) или да избереш изцяло своя.

3. Избери име за твоята творба, което я описва най-добре.

4. Не забравяй да сложиш име и подпис в долния десен край на творбата си.

5. Сканирай или снимай своята творба. Ако избереш да направиш снимка, не забравяй, 
че трябва да се вижда целият лист.

6. Попълни формуляра за участие (хиперлинк) с помощта на родител или класен ръко-
водител и го изпрати на е-mail detetovinternet@lev-ins.com.

7. Ние ще качим творбата ти в специалната галерия във facebook.com/LevInsAd. 
Покани своите приятели да я харесат, защото можете да спечелите страхотни 
награди!
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Видове участия

Индивидуално участие:

Индивидуалните заявки на непълнолетни ученици се подават от техните роди-
тели, чрез попълване на формуляр и изпращане на снимка на изработения от 
ученика плакат. Отборните участия се подават от класния ръководител, който 
трябва да изпрати необходимия формуляр за записване, както и снимка на „плака-
та”. Точно описание на изискванията е публикувано ТУК (хиперлинк). Всеки ученик 
има право да участва индивидуално с 1 творба, както и отборно със своя училищен 
клас. Класове могат да участват за големите награди с 1 произведение на клас.

Учениците имат право да се включат в конкурса „Аз вече знам как да се пазя в 
Интернет! А ти?” с едно произведение. Всеки може да избере от посочените при-
мерни теми или да избере своя. „Плакатите” трябва да бъдат във формат А3 или 
А4, ориентирани хоризонтално.

Групово участие:
Табло на тема “Сигурни в интернет” Училищните класове се включват групово в 
изработването на табло под формата на колаж, изграден от поредица от кар-
тинки. За целта лист хартия във формат А3 или А2 се разграфява на равни кутий-
ки, които следва да бъдат запълнени с произведения на учениците. Като пример за 
разграфяване на таблото, можете да използвате схемите по-долу.

Произведенията трябва да бъдат снимани или сканирани, като е задължително да 
се вижда ясно цялото произведение. Възрастните могат да участват с минимал-
на техническа подкрепа, но не трябва да вземат участие в творческия процес. 
Професионална /платена/ помощ е забранена. Всички творби, които съдържат 
неподходящ език или форми на насилие ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
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Примерни теми:
1. Как да се държим с другите в интернет пространството?
2. Каква информация може да се публикува в социалните мрежи и какво 

трябва да запазим тайно?
3. Как да се справим с нежелано внимание или с непознати в интернет?
4. Коя парола е сигурна и как да я използваме сигурно?
5. Как да се справим с кибер-тормоза?
6. Как да запазим нашата онлайн репутация чиста в социалните мрежи и 

в интернет?
7. Защо е важно да ъпдейтваме нашите приложения и устройства?
8. Какво не е безопасно да казваме, докато си чатим онлайн?

Формуляр за участие
в националния ученически конкурс
„Аз вече знам как да се пазя в Интернет! А ти?”

Име на ученика:

Клас:

Заглавие на творбата:

Училище:

e-mail за контакт:

Телефон за контакт:

Адрес за контакт:

Дата на подаване на формуляра за участие:

Изисква се учител или родител да потвърждят с подписа си, че този формуляр е попълнен пълно и точно. Моля, 
приложете този формуляр към съответния „плакат” и го изпратете на е-mail detetovinternet@lev-ins.com.


