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Шолу

Кибербуллинг дегеніміз не және ол
неге қауіпті?

Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған
ұсыныстар

Оқушыларға арналған ұсыныстар

Street Law кибербуллинг алдын-алу
жобасы



Кибербуллинг
деген не?

Кибербуллинг әлеуметтік желілер, онлайн ойындар
және лездік хабарламалар қосымшалары арқылы
интернеттегі психологиялық зорлық-зомбылықтың бір
түрі, қорқыту, қорлау.

Бала үшін салдары: оқшаулау, қорқыныш, 
алаңдаушылық, дәрменсіздік сезімі, депрессия, 
қорлау, ашулану және кек алуға ұмтылу, шантаж, 
өмірге және мектепке қызығушылықтың болмауы, 
ауру, өзін-өзі өлтіруге ...

Яғни, кибербуллинг - адам құқығын өрескел бұзу



Кибербуллинг түрлері



Кибербуллинг түрлері

• Catfishing- әлеуметтік желілердегі
профиліңізге басқа адамдардың
фотосуреттерін ұрлау

• Киберқалтару - қауіпті үнемі жіберіп отыру

• Тарату - беделге ие болу

• Ерекшелік - онлайн чаттардан

• Жалын - зұлым хабарлар түріндегі қасақана
арандату

• Frapping - біреудің орнына кіру және
біреудің атынан хабарлама жіберу



Кибербуллинг
түрлері

• Бэйтинг - бұл басқа адамның қасақана тітіркенуі

• Грифтинг - ойындардағы психологиялық зорлық-
зомбылықты қасақана жасау

• Қудалау - қысым жасау және жеке шекараны бұзу

• Маскрейдинг - Интернеттегі қудалау үшін жалған
жеке басын жасау

• Аутинг - Интернетте жеке немесе нашарлататын
ақпаратты, фотосуреттерді немесе бейнелерді
жариялау

• Ростинг - жәбірленуші «бұзылғанға дейін» онлайн-
қорлау

• Троллинг - сезімтал тақырыптар (нәсілшілдік, 
мисогини және т.б.) туралы арандатушы немесе
қорлаушы хабарламаларды қасақана жариялау



Балалар онлайн не 
істейді?



Онлайн болу 
деген не?

Бала онлайн не 
істейді?

Бала онлайн 
режимінде
қауіпсіз бе?

Баланың
интернетте не 
істейтінін қалай
бақылауға
болады?

Баланың қанша
онлайн достар?

Сандық камералар Тәуелділік

Онлайн 
ойындар

Іздеу

Cyber-Bullying

Фотосуреттер
мен 
бейнелерді
жүктеңіз

Смартфондар

Іздеу тарихы

Файлмен
бөлісу

Жеке іздеу
режимі

Proxy 
вебсайттар

Қауіпсіз вебсайттар

Хакерство және
вирустар

Wi-Fi и 4G

Чат-топтары

Әлеуметтік желі

Қолданбалар



Онлайн ойындардағы кибербуллинг

• https://www.youtube.com/watch?v=3jSX-CP3P4g

https://www.youtube.com/watch?v=3jSX-CP3P4g


Internet чат-акронимы в Великобритании :

• PIR

• PAW

• PAL 

• P911

• CD9/9

• 99

• POS

• WTTP

• LMIRL

• 121

• 182

• TIME 

• ILY / ILU

• TDTM

• WYNR

• KYS/KMS

• S2R

• Үйде ата-ана

• Ата-аналар қарап отырады

• Ата-аналар тыңдап отыр

• Назар аударыңыз! Ата-аналар

• Ата-аналар қасында

• Ата-аналары қалды

• Ата-ананың артында

• Суреттермен бөліскіңіз келе

ме?

• Нақты өмірде кездесейік

• Бөлек сөйлесейік

• Мен сені жек көремін

• Мен жылап отырмын

• Мен сені жақсы көремін

• Маған лас деп айт

• Сенің шын атыңыз кім?

• Өзіңді өлтір / өлтір

• Фото жібер



Бала қандай
қауіптерге тап болуы

мүмкін?



Әлеуметтік
желілер

Желіде болған кезде студенттермен нені талқылау керек?

Сізге тек 
ғаламтор
арқылы
танысқаныңыз
жөн бе?

Достарыңызға қандай
ақпарат жібересіз?

Егер біреу сізді
ренжітсе ше?

Facebook, Twitter,  Instagram, 
Google+, Tumblr, Snapchat, Cuddlr

Баланың 274 досы
бар ма?

Сіз барлық
достарыңызды
шынымен білесіз
бе?

Жас шектеулеріФотосуреттер мен 
бейнелерді бөлісу

Интернеттегі БАРЛЫҚ - мектеп, 
жұмыс, университет үшін қол
жетімді

Интернеттегі жеке
ақпаратты жариялау
керек пе?

Чекин және гео-
таггинг

Достарыңны
ң кім екенін
біл



Ересектерге арналған
кеңестер: ата-аналар мен 

тәрбиешілер

• Сіз гаджеттерді алып тастай алмайсыз немесе қорқыта
алмайсыз!

• Балаларыңызға кибершабуыл туралы, қауіпсіз ғаламтор
ережелері, қалай анықтау және не істеу керектігі туралы
үйретіңіз.

• Мәселені шешпеңіз немесе баланы айыптамаңыз

• Шектеу маңыздылығын белгілеңіз және түсіндіріңіз

• Желіде болуға уақытты белгілеңіз

• Ата-аналық бақылауды орнатыңыз

• Балаларыңыздың ісі мен мүдделеріне қызығушылық
танытыңыз, сеніміңізді арттырыңыз

• Нетикет ережелері: желіден тыс және онлайн режимінде
қорқытпау, ғаламтордағы қорлауға жауап бермеу маңызды

• Pegi рейтингтерін қадағалаңыз

• Әлеуметтік желілерде балалардың жеке фотосуреттерін ортақ
пайдаланбаңыз



Советы безопасности в соц сетях



Әлеуметтік желілерде
кибербуллингмен

күресуге балаңызға
қалай көмектесуге

боладыhttps://www.inter
netmatters.org/issues/cyb
erbullying/learn-about-it/

https://www.internetmatters.org/issues/cyberbullying/learn-about-it/


«Ата-аналық бақылау» 



Ата-ана бақылауы
дегеніміз не?

• Сандық теледидар, компьютерлік және
видео ойындар, мобильді құрылғылар
мен бағдарламалық қамтамасыздандыру
функциялары

• Ата-аналарға балаларына мазмұнға қол
жетімділікті шектеуге рұқсат етіңіз.

• Мазмұн баланың жасына немесе жетілу
деңгейіне сәйкес келмейді.

• Баланың жасына және дамуына
байланысты шек қоюға мүмкіндік береді



«Ата-аналық бақылауды» түрлері

1. Мазмұнды сүзгілер: жасына қарай ақпаратқа
қол жетімділікті шектейді

3. Компьютерді басқару: арнайы бағдарламалық
жасақтаманы пайдалану

2. Пайдалануды бақылау: гаджеттерді
пайдалану уақытын шектеңіз немесе пайдалануға
тыйым салынады

4. Мониторинг: гаджетті қолданған кезде оның
орналасқан жері мен белсенділігін анықтайды.



«Ата-аналық
бақылауды» 

қалай орнатуға
болады?

• https://www.youtube.com/watch?v=i37vgE23T
4Q

https://www.youtube.com/watch?v=i37vgE23T4Q


PEGi –
Компьютерлік

ойындарға арналған
Еуропалық рейтинг 

жүйесі



Бұл қандай белгілер?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=r7KOp56oNO8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=r7KOp56oNO8


https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-J2GsJHXAhUFblAKHZfXDKYQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.roblox.client&psig=AOvVaw334EYmtpKnhhz9h7ugXLVF&ust=1509213361610575
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-J2GsJHXAhUFblAKHZfXDKYQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.roblox.client&psig=AOvVaw334EYmtpKnhhz9h7ugXLVF&ust=1509213361610575




Оқушыларға арналған
ұсыныстар



Оқушыларға арналған ұсыныстар

1. Сіздің «достарыңыз» кім екенін біліңіз

2. Электрондық пошта мен киберқылмыскерлердің хабарламаларына жауап бермеңіз

3. Мен басқа балаларды кибер шабуылдауға қатыспаймын

4. Оқ шоттарын оқшаулау

5. Скриншоттарды кибербуллинг оқиғаларының дәлелдері ретінде сақтаңыз

6. Егер сізді қорласа немесе күдікті бір нәрсені көрсеңіз, оны ересек адаммен бөлісуді
ұмытпаңыз



МЕКТЕПТЕРГЕ
арналған кеңестер



МЕКТЕП үшін
ұсыныстар

1. Буллинг барлық түрлері қарсы «нөлдік
төзімділік» саясатын іске асырыңыз

2. Барлық қызметкерлер, басшылық, 
студенттер және олардың ата-аналары
буллинг қарсы саясат туралы білуі керек

3. Оқушыларға кибербуллинг сабақтарын
өткізу

4. Ата-аналармен және мұғалімдермен
балаларды кибербуллингтен қалай
қорғауға болатындығы туралы кездесу



Балаларды
буллинг және

кибербуллингтан
қорғауға арналған
білім беру жобасы



1972 год
Georgetown 
University,

Вашингтон, США



1998-2005
КазГЮА, Алматы



Street Law Жобаның мақсаттары

• БІЛІМ беру: құқықтар мен міндеттер, құқықтарды қорғау тетіктері

• Дағдылар тәжірибелеу: сыни ойлау, эмоционалды интеллект, 
топпен жұмыс, жанжалдарды шешу, мәселелерді шешу, тиімді
қарым-қатынас дағдылары, презентациялар

• ҚҰНДЫҚ формалау: этика, әдептілік, адалдық, әділеттілік, 
жанашырлық, теңдік және т.б.

• Әлеуметтік мақсат: балаларды қорлау мен зорлық-зомбылықтан
қорғау, өзін-өзі өлтірудің алдын алу, қауіпсіз, инклюзивті және
сыйластық мектеп ортасын құру



Street Law сабақтары







Street Law оқулықтары



2013 жылдан
бастап

«Шайкенов
студенттерінің

қауымдастығы» 



2019 жылдан
бастап Алматы 
қаласының 5 
мектебінде

пилоттық жоба



Презентации для студентов



Street Law Әдістемесі

• САБАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

• 1. Қыздыру

• 2. Сабақтың мақсаттары: «Осы сабақта біз не білеміз?»

• 3. Қатысты сұрақтар: қатысу үшін

• 4. Ақпараттық бөлім: заңды сөздік

• 5. Практикалық ойын бөлігі

• 6. Бағалау сұрақтары

• 7. Мектеп оқушыларының сұрақтары



Сабақтың тақырыбтары
1. Адам құқықтарының жалпыға
бірдей декларациясы
2. Өмірге құқық
3. Заң алдындағы бәрінің теңдігі
4. Жеке басының адалдығы
құқығы
5. Сөз бостандығы
6. Дін бостандығы
7. Жеке және отбасылық өмірге
және беделді қорғау құқығы
8. Ерлер мен әйелдердің теңдігі

Интерактивті әдістер:

Қиялмен серуендеу
Қыздыру
Миға шабуыл
Ашық сұрақтар
Шағын топтық жұмыс
Сұрақ қою
Пікірсайыс
Сот ісі
Позиция алыңыз!
Пікірлер пирамидасы
Рөлдік ойын және жағдайды
модельдеу
Істі шешу
Ашық аралау
Ертегілермен жұмыс

Street Law әдістері









Жобаның серіктестері

• Шайкенов студенттері қауымдастығы

• Еуразия технологиялық университеті

• Алматы Менеджмент Университеті

• КИМЭП

• Каспий университеті

• Алматыдағы мектептер (Альянс мектебі, Билимкана, ЕТУ лицейі, 
81 лицей, Зерде)

• Достар, туыстар және пікірлес адамдар



Street Law 
жобасында

серіктес болуға
шақырамыз!

• ОО «Ассоциация учеников Шайкенова»: www.ssq.kz

• Facebook: https://www.facebook.com/streetlawkz

• Instagram: @streetlaw2019

• Email: kazhigulova@gmail.com

http://www.ssq.kz/
https://www.facebook.com/streetlawkz

