ПОКАНА
ЗА ТЕМАТИЧНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
„ БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ“
08.02.2018 г. от 18.00 часа
Знаем ли къде са децата ни онлайн ? А с кого са?
Среща-дискусия с родители, учители и експерти по онлайн безопасност.
Всеки един родител се сблъсква със сходен проблем - какво прави детето му онлайн, с
кого дружи и как опазва самоличността си. Но това е само върхът на айсберга.
Технологиите са вече част от ежедневието ни и е редно да научим децата ни как да ги
използват правилно, за да израстнат отговорни индивиди. Забраните не разрешават
конфликта, а само го задълбочават.
Можете ли да разпознаете онлайн тормоз?
Чували ли сте за програми за родителски контрол?
Знаете ли как общуват съвременните деца?
Знаете ли как да се справите без да губите доверието на детето си?
В течение ли сте с плановете на големите онлайн компании как да "зарибят" децата ви
и да ги превърнат в свои потребители?
Знаете ли на колко години детето ви може да има социален профил?
А познавате ли Мотикаря?
По случай Международния ден за онлайн безопасност ( 6.02.2018) г-жа Захариева, г-жа
Генова и всички учители от 12 СУ Ви канят на среща-дискусия насочена към онлайн
безопасността и дигиталната грамотност на вашите деца с лектори г-н Деян Благоев и
Асоциация Родители, които да отговорят на вашите въпроси.

Очакваме ви на 08.02.2018г. от 18:00. Елате с въпроси :)
Относно лекторите :
Деян Благоев е баща на две деца (по-голямото ученик в 12 СУ). Един от създателите на
безплатното българско приложение Protect Your Kid (www.protectyourkid.bg)
определено от ООН и World Summit Awards като едно от ТОП 391 световни
приложения, които променят света. Мениджър на ф-ма Bulbera
( www.bulbera.com) наградена с приз "Иновативно предприятие за 2017".
Деян Благоев подпомага родители, учители, НПО-а и ДАЗД като лектор по темата за
онлайн безопасност, нови технологии и обучение на децата. Чест гост в български и
чуждестранни медии и събития. И-мейл за въпроси : deyan.blagoev@bulbera.com
Асоциация Родители ( https://www.roditeli.org/) е създадена през 2001г. с цел д а насърчи
родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепи децата да се
превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Асоциацията е много активна по
въпросите свързани с дигиталното родителство и подпомага родителите с материали и съвети.

