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 Онлайн тормозът представлява използването на 
интернет за нанасяне на емоционална вреда върху
други хора. Много често той бива използван от 
деца и тийнейджъри като начин да обидят, 
отмъстят или просто да се пошегуват с 
приятелите си. Той има различни форми.

 Онлайн тормоз може бъде създаването на фалшив
профил във Фейсбук, публикуването на
подигравателни снимки или клипове в сайтове
като Vbox7 и YouTube, или изпращането на 
обидни или заплашителни съобщения чрез Viber
или WhatsApp.



 може да се извършва от всяко устройство, свързано към
интернет (смартфон, лаптоп, компютър);

 - често е насочен към по-уязвим съученик (от различен
етнос или изглеждащ по различен начин);

 - може да започне като опит за шега, но може да бъде и
целенасочено отмъщение;

 - може да се случва 24/7, защото интернет е достъпен
навсякъде и по всяко време;

 - обхваща много по-широк кръг от хора освен
единствено съучениците и приятелите на жертвата, тъй
като интернет пространството има огромен брой
потребители и всеки може да види дадено съдържание;

 - може да предизвика нежелание за ходене на училище
и за общуване с връстници, страх от използването на
интернет, изолиране от другите, тревожност , дори
телесни симптоми като главоболие и болки в стомаха.



 Прекратяване на комуникацията. Препоръчва се детето
да прекрати както разговорите с човека, който го 
тормози, така и да спре да следи неговите публикации 
и коментари. Най-добрият вариант е потърпевшият да 
блокира профила на въпросния човек или хора и да 
докладва както профила, така и неприятните за него 
снимки, коментари или публикации. По този начин 
конфликтът няма да се задълбочи, а съдържанието
може да бъде изтрито от администраторите. Във всеки
случай трябва да се запазят доказателствата за тормоза. 
Това може да стане със скрийншотове (заснемане на 
екрана) или с изтегляне на съдържанието, преди то да 
бъде изтрито от създателя му в опит да се предпази от 
последствия.



 Електронният тормоз представлява
“използване на интернет или други
цифрови технологии с цел нараняване или 
заплашване на някого ... Това е широко 
разпространен начин за сплашване” и също
“доброволни повтарящи се злонамерени
действия, осъществявани чрез 
използването на компютри и други
електронни устройства”.




