
Противопоставяне 
на екстремистки 
послания и идеи, 
насочени към 
младежи в онлайн 
пространството



Добре дошли!



Какво, с кого и как ще обсъдим днес? (I)

От медийна грамотност към превенция 

- „Намери друг начин“

- „Героят си ти“

- „От теб зависи“

Уязвимости сред децата в България към радикални послания

- Инициативата YouthRightOn

- Q&A: Какво ни показва представителното проучване



Какво и как ще обсъдим днес? (I)

Няколко кратки правила за по-продуктивна дискусия:

- всички участници са с изключен звук 

- място за въпроси в края на всеки панел, с „вдигане на ръка“

- уебинарът се записва



Уязвимости сред децата в 
България към радикални 

послания





Податливостта на младите хора към 
крайнодесни послания и идеи не е 
изследвана в дълбочина, въпреки че 
голям процент от престъпленията с 
вероятен мотив омраза, основана на 
раса, народност, етническа 
принадлежност и т.н., се извършват 
от лица на възраст между 18 – 24 г. 

YouthRightOn е инициатива за 
противодействие на крайното 
съдържание онлайн, чрез предлагане 
на алтернативни послания и 
насърчаване на критичното мислене 
и гражданската активност на 
младежите, в рамките на кампанията 
„Намери друг начин“.

Предизвикателствата



Анализ на крайнодесните идеи и послания, 
разпространявани онлайн, както и на 
факторите, които ги правят привлекателни за 
младите (14 – 19 г.). 

Очертаване на уязвимите групи сред 
младежите, които са податливи на 
крайнодесни идеи и послания онлайн. 

Формулиране на алтернативни послания и 
изготвяне на онлайн кампания като 
инструмент за повишаване на устойчивостта 
на младежите към крайни послания и 
превенция на радикализацията. 

Ангажиране на младежи и учители в клас чрез 
офлайн уроци и дискусии.

Цели





Подходът



Анализ на крайнодесните послания
в социалните медии (основно
Facebook) и на начините за
разпространението им

Провеждане на национално
представително проучване на
нагласите сред младежите, чрез
стандартизирано персонално 
интервю лице-в-лице (1,019 
респондента на възраст 14 – 19 г.; 
май-юни 2019 г.)

Провеждане на 5 фокус групи с 
ученици и 5 с учители в страната

Диагностика



Резултати от проучването 
Национално представително социологическо изследване сред млади хора относно податливост към крайнодесни 

послания 

• Представителна извадка от 1,019 респонденти на възраст 14-19г.

• КАПИ метод, период на провеждане април-юни 2019 г.  

• Изпълнител: Ноема 



Уязвимост към крайнодесни влияния сред младежите: 
рискови фактори 

Готовност за 
крайнодесни 

действия

Взаимодействие с 
крайнодясно съдържание 

онлайн

Одобрение на политическо насилие и 
деяния, пробудени от омраза

Одобрение на крайни и противопоставящи послания

• Демография

• Социални, политически и 

психологически фактори

• Гражданска активност

• Поведение в онлайн 

пространството

• Опит с насилие



Обобщени данни за нагласи към крайнодесни 
послания 

















Взаимодействие с крайнодясно съдържание 
онлайн

АНГАЖИРАНЕ /
ПОДКРЕПА

(СПОДЕЛЯНЕ, 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ)

•4-8%

ОДОБРЕНИЕ

• 14% 

ПАСИВНО 
„КОНСУМИРАНЕ“  

•20%

КОНТАКТ

•52%
(30% попадат по 

случайност)



Готовност за участие в крайнодесни „акции“ и каузи



Рисковите групи





Възможности за въздействие

• Пасивната „изложеност“ на проблематично съдържание онлайн и 
безкритичното му консумиране от младите е свързано с по-високи нива 
на възприемчивост към крайнодесни послания, вкл. одобрение на 
насилие и по-висока готовност за участие в насилствени „акции“

• Крайните послания и идеи не са дълбоко „интернализирани“ вярвания 
сред мнозинството млади хора: критично мислене, рефлексия, 
пространство за дискусия, алтернативни гледни точки 

• Нуждата да бъдеш част от общност, да си граждански активен, да 
изразиш недоволство, е важен фактор при тези, които демонстрират 
висока готовност за участие в крайнодесни акции 



Онлайн кампанията





Фазите на осъществяване

• CHALLENGE

• EDUCATE

• INSPIRE

• ACT



Продуктите на кампанията

• Уебсайт

• Комуникационни канали

• Видеа

• Комикс

• Послания в социалните мрежи



www.anotherway.bg





Видео от фаза CHALLENGE



Първо видео от фаза EDUCATE



Фокус групи с младежи (14-18 г.)

Фокус-групи в Пловдив, Враца, Кюстендил и София, 

както и с Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет



Основни изводи от фокус-групите с младежи:

- Мнозина споделят стереотипни представи, но:

- когато биват провокирани да разсъждават и да мислят критично стигат 

до разумни, по-нюансирани и обосновани позиции. 

Предложени от младежите алтернативни позитивни послания:

1. Всеки е важен и може да допринесе за общността.

2. Примерът влияе на младите хора (надмогналия средата си човек)

3. Средата определя – нужда от равен шанс



Наръчник за развиване на критично мислене и 

толерантност у учениците

1. Емоционална интелигентност и социални умение

2. Критично мислене – разпознаване на фалшиви 

новини, манипулации и дезинформация

- Превенция на радикализацията сред младежите



Философия и принципи

Фокус върху учащия, 

Принцип на автономност: 

- Участието им е с желание и е значимо;

- Участие във въвеждане и актуализиране

- на правилата;

- Участие във взимането на решения –

демократични процедури;

- Възможност за инициатива;

- Възможност за обратна връзка.

Принцип на учене чрез преживяване:

- Рефлектират върху преживяването си;

- Прилагат наученото в следващите етапи на обучението си;

- Учат през практически задачи;

- Грешките са не само допустими, но и необходими

(важна част от обучителния процес)!

Цялостен и систематичен компетентностен подход



Методи

Интерактивни:

- Учители - често 

във фасилитаторска роля;

- Извличане на изводите

от самите младежи чрез 

насочващи въпроси;

- Дискусии – поощряване 

на критично мислене, 

развиване на 

умения за аргуметиране;

- Работа по групи  (развиване на екипни умения);

- Практически задачи – имат активна роля и 

„правят нещата“;

- Креативни задачи (даване на възможност да творят свободно и да 

дават идеи);

- Създават конкретни продукти (създаване на съдържание);

- Игрови елемент в задачите;

- Енерджайзъри,

- „Мозъчна атака“ (брейнсторминг)

- Работа по казуси

- Ролеви игри/ драматизации



Теми:

1. Правила и права

2. Общуване

3. Себеутвърждаващо поведение.

Аз-послания

4. Разпознаване на емоциите

5. Управление на гнева 

6. Стрес и депресия

7. Онлайн тормоз

8. Толерантност

9. Критично мислене 

(фалшиви новини)

10. Разрешаване на конфликти



Обучение на учители             
05.02.2019

27 учители и психолози от 

7 училища в София, Пловдив, Стара Загора, Кюстендил, Враца.

Представяне на методиката за развиване на толерантност и критично 

мислене.

Обратна връзка от учителите по методиката – структура, продължителност, 

адаптиране за начален курс и прогимназия.



Апробиране на урочните планове от учителите 

и обратна връзка 

- По план от февруари до юни. Извънредно положение заради корона 

вируса – до декември. Все пак има 5 проведени урока в Кюстендил и 

Стара Загора.

- Обратна връзка – интересно е за учениците, може да се проведат в блок 

от два часа, могат да се адаптират за начален курс и прогимназия



Кампания 
#ГероятСиТи



Младежки панел
към Националния център за безопасен 

интернет 

- Доброволческа структура. 

- Младежи на 14-18 г. от София  (понастоящем 12 члена).

- Различен етнически и религиозен бекграунд.

- Събират се поне веждъж месечно.

- Планират и провеждат кампании и събития, участват като 

водещи и съ-водещи.

- Имат и Консултативна функция, представители на целевата 

група (младежи 14-17 г.); играят ролята на фокус група. 



Подготовка за кампания срещу „хейтърството“ 

онлайн

Обучения по маркетингов модел ABCDE
А – Audience – Публика, 

целева група.

B – Behaviour –

Поведение на 

представителите на таргет-

групата и желано 

поведение.

C – Content –

Съдържание на 

посланието

D – Delivery – Доставяне

на посланието (как, по 

какви канали)

E – Evaluation – Оценка

(според предварително 

заложени индикатори)



Анализ, направен заедно с Младежкия панел, 

послужил за разработването на кампанията 

#ГероятСиТи

Нужда от принадлежност: 

Да се чувства значим, харесван, 

да получава внимание.

Нужда от себеизразяване.

Нужда да бъде пример за 

останалите.

Ключови влияещи субекти: 

Връстниците и по-големите

тийнейджъри. Известни личности.

А – Audience – Целева група - 14-17 г.



В – Поведение
• Унижава тези, които не могат 

да се защитят. Причини: шега, 

утвърждаване в групата 

(несигурност), отмъщение (по-

дълбоки проблеми);

• Държи се добре с близки и 

приятелите си;

• Може да уважава 

семейството си. 

Какво искаме да прави? 

• Да се харесва повече;

• Да вложи енергията си в 

спорт или други занимания, 

вместо да «хейти» онлайн 

(отнася се към нуждата от 

себеизразяване);

• Да се утвърждава чрез 

постиженията си в области, в 

които е силен;

• Да бъде позитивен пример.



Генериране на идеи за съдържание на кампанията 

и 

сценарий на видеото



- Режисьор – Бойко 

Щонов –

Ментор за Teen 

Station.

- Кастинг – Младежкия 

панел.

- Актьори – Дани (от 

Младежки панел) и 

София

- Организация на снимки 

– ПИК, АР и ГД



Видеото на кампанията 

#ГероятСиТи

- Целева група? Потребности на целевата група?

- Поведение на представителите на целевата група? Желано 

поведение?

- Тон на посланието?

- Съдържание на посланието?

- Канали за разпространение? Индикатори за успех?



Кампания с Теленор за безопасна среда за децата 

„От теб зависи“ 

11 образователни анимационни видеа за деца и родители на 

www.ottebzavisi.net

Теми като онлайн тормоз, фалшиви профили, фалшиви новини, хакнат 

профил и др.

По сценарии на експертите на НЦБИ и младежите от Младежкия панел



Дискусия

1. Подход на кампанията – развиването едновременно на 

критично мислене и емоционална интелигентност –

превенция на радикализацията

2. Какво още е нужно и може да се направи в национален мащаб, 

за да въздейства положителна на повече млади хора

(напр. на ниво образователна система, политики и др.)?



Благодарим ви за вниманието 
и отделеното време!


