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1. Информационна фабрика и нови информационни формати  
 

 

 
 
  

В първата част на урока се разглежда начина, по който се произвежда информацията и 
добавената стойност на медийната информационна грамотност (МИГ) (гражданска 
компетентност). 
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представя 
практически подход за преподаването на информационна фабрика. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 масмедии 
 социални медии 
 договор за информация 
 договор за споделяне 
 обществено мнение  

 
План 
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Информационната фабрика преди цифровите/дигиталните медии 
2. Информационната фабрика в дигиталния свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали   

 
ЧАСТ II    МИЛАБ 

 Дейности от етап 1  

 Дейности от етап 2 

 Дейности от етап 3 
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
1. Въведение (20 мин.) 
Според Харолд Ласуел (в „Структурата и функцията на комуникацията в обществото“, 1948 
г.) масмедиите имат 3 функции: 
 

 
 
 
С течение на времето масмедиите са изградили информация около информационен 
договор.  
Договор за информация: професионален журналист ще разкаже „история“, в съответствие 
с 4 фази, чрез разследване и използване на „неутралност“ или „обективност“ (въз основа на 
факт, а не на мнение): 
 

 
 

Фиг. 1: Договор за информация 
Източник: D. Frau-Meigs, 2019/Savoir*Devenir 

НАБЛЮДЕНИЕ

филтрирайте

подберете

поставете 
дневния ред

направете 
редакторски 

коментар

и курирайте 
новините…

КОРЕЛАЦИЯ

поставете 
рамка

сравнете

изградете 
аудитории…

ПРЕДАВАНЕ

предайте ценности
създайте история,
нейната история...

1. Определете проблема

2. Анализирайте го

3. Позовете се на 
становище на експерти

4. Предложете 
аргументирано решение

Сесия 1: 45 мин. 
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Ключови критерии за оценяване на качеството на информацията:  
надеждност; точност; авторитет; своевременност; наличие или липса на пристрастие; 
прозрачност на редакционната линия; плурализъм на гледните точки 
 

Полезен съвет на учителя: 

Накарайте учениците да дефинират някои от тези концепции и посочете конкретни примери. 
 

 
2. Информационната фабрика във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 
 
 Какво е новото по отношение на информационната фабрика в дигиталния свят?  

Социалните медии се сближават с масмедиите:  
1. наблюдение (филтрирайте, подберете, поставете дневния ред, направете 

авторски коментар и курирайте новините…) 
2. корелация (поставете рамка, сравнете, изградете аудитории и общности …) 
3. предаване (предайте ценности, изградете история…) 
4. + участие (опишете, споделете, смесете, навигирайте …) 

 
 

 

 
Фиг. 2: Функции на медиите 

 

Полезен съвет на учителя: 

Наблегнете върху процеса на участие, тъй като той се отразява на практическото учене, докато минавате 
спецификите на социалните медии, за да предвидите някои от техните употреби в класната стая. 

Пример: как да курираме съдържание чрез социалните медии по конкретна тема? 

 
  

КОМУНИКАТИВНИ ФУНКЦИИ НА МЕДИИТЕ

според Харолд Ласуел (1948)

КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ НА МЕДИИТЕ

според Divina Frau-Meigs (2001)

НАБЛЮДЕНИЕ

•филтрирайте

• подберете

• поставете 
дневния ред

•направете 
редакторски 
коментар

• и курирайте 
новините…

КОРЕЛАЦИЯ

•поставете 
рамка

• сравнете

•
изграждайт
е публики…

ПРЕДАВАНЕ

•предайте 
ценности

• изградете 
история…

ТРАНЗАКЦИЯ

•насочете

•профилира
йте

РАЗСЕЙВАНЕ

• разказване 
на история

•зрелища

ВЪЗПРИЕМАН
Е НА КУЛТУРА

•
предписан
ие за 
поведения, 
убеждения 
и ценности

УЧАСТИЕ

•
ангажиране

• споделяне
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Масмедиите и социалните медии: конвергенция и допълване 
 

 
 

 Поставяне на 
дневния ред 

 Редакционен ред  

 Политическо и 
социално 
посредничество 

 Аудитории 

 (Реклама) 

 (Финансови грантове 
или правителствени 
помощи) 

 

 Линейност на 
излъчване 

 Каталог на 
съдържание   

 Обществени 
задължения  

 

Конвергенция 

 
 
 

 
 
 
 
 

Допълване 
 
 

 
 

 
 

 Поставяне на дневния 
ред/куриране 

 Редакционен 
ред/алгоритми 

 Политическо и социално 
посредничество 

 Активни публики 

 Реклама/психометрична 
реклама 

 (Финансови грантове или 
правителствени помощи) 

 

 Нелинейност на 
честотната лента 

 Синтезирано от 
потребителите 
съдържание 

 Малко обществени 
задължения 

 Общност 

 Преглед на данни 
 

 
Фиг. 3: Масмедии/социални медии: конвергенция и допълване 

Източник: D. Frau-Meigs, 2018  
 

Но те все още имат някои специфики, които завършват в две допълващи се системи:  
 Масмедиите се консумират по програмен, планиран, линеен начин, докато 

социалните медии не са линейни и съдържанието може да се консумира без медийна 
хронология (напр.: сериите са сезонни и епизодични по телевизията, но всички 
сезони и епизоди са достъпни онлайн). 

 Масмедиите са изградили каталози със съдържание във времето (фондови 
програми), което представлява финансова благодат (те могат да излъчват няколко 
пъти), докато социалните медии нямат каталози и разчитат на синтезирано от 
потребителите съдържание (например: бизнес модел на Netflix, показващ серия от 
големи мрежи, и едва отскоро изграждане на собствен каталог). 

 Масмедиите, дори търговските, се подчиняват на някои задължения за обществени 
услуги (обръщат внимание на малцинствата, показват новинарски програми, дават 
еднакво време на кандидатите по време на избори ...), докато социалните медии 
нямат нито едно от тях (с изключение на „премахването на съдържание“ в някои 
случаи). 

 Масмедиите нямат онлайн общности (с изключение на своите последователи, когато 
бъдат качени онлайн) и имат ограничен достъп до извличането на данни. 
Следователно те имат по-малък достъп до договора за споделяне, който по-принцип 
е специфичен за социалните медии. 

 
 
Договор за споделяне: непрофесионалист или аматьор разказва „история”, в съответствие 
с 4 фази, чрез лично и автентично преживяване:  

конверге
нция

конверге
нция

Взаимно 
допълва

не

Взаимно 
допълва

не
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Fig. 4: Договор за споделяне 
Източник: D. Frau-Meigs, 2019/Savoir*Devenir 

 

 

 

3. Характеристики  
 

 Дискусия (15 мин.) 

Какви са характеристиките на информационната фабрика в дигиталната ера според вас? 
(предложени отговори) 
 

 От недостиг до изобилие на информация във всички формати 
 Използване на различни източници  
 Позоваване на различни мнения   
 Договорът за информация и полезността на журналистиката 
 Договорът за споделяне и ролята на алгоритмите и платформите, базирани от 

данни 
  

Полезен съвет на учителя: 

Сравняването на онлайн и офлайн версии на дадена медия / статия преди въвеждането на тази схема може да 
помогне.     

 
 
 Формати и примери на информационната фабрика по отношение на 

гражданските компетенции 

 Блогове и уебсайтове за споделяне и формиране на мнения 

 Видео, радио и подкаст  

 Дискусионни форуми  

 Телевизия и новини на живо 

 Гражданска журналистика  

 Новинарски игри (новини, използващи кодовете на видеоигрите) 

 Журналистика на данни 
 

Полезен съвет на учителя: 

Накарайте учениците да потърсят един пример в списъка и да обменят мненията си относно договора за 
информация; съпоставен с договора за споделяне. Например: блогъри, които осъждат полицейското насилие в 
някоя държава: информационни факти? формиране на мнение? 

Вижте как договорът за информация и договорът за споделяне могат действително да се подсилват взаимно. 

 
 
 

1. Идентифицирайте 
скандал

2. Създайте желание за 
промяна

3. Съберете коментари на 
другите

4. Стремете се 
към 

аргументирани 
решения

Сесия 2: 45 мин. 
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Договорът за информация тогава и сега. (вижте фигура 1) 
Договорът за споделяне, както възниква, оспорва и допълва договора за информация 
(вижте фигура 4) 
Ролята на „независимата преса“ в демократичните общества. 
Допълняемостта между масмедиите и социалните медии, когато всички те съществуват 
онлайн (вижте фигура 5) 
 
 

 
 

Фиг. 5: Допълняемостта между масмедиите и социалните медии 
Източник: D. Frau-Meigs, 2018  

 

 Допълняемостта се основава на три култури на „информация“: информацията като 
новини, информацията като документи (файлове във всички видове формати, 
съдържащи знания) и информацията като данни (които трябва да бъдат добити, за да 
се получат резултати). 

 Масмедиите все още запазват производството на „новини“ и разказването на 
истории, използвайки дълги разказвателни форми (сериали, документални филми, и 
др.), докато социалните медии имат тенденция да разпространяват много 
„документи“ (файлове, които позволяват шаблони, създаване на изображения, ...) и 
те имат тенденцията да представят разговор в кратки разказвателни форми (постове, 
туитове, и др.), които често отговарят на съдържанието на масмедиите. 

 Масовите медии все още измерват аудиторията си (рейтинги, реклами) и разчитат на 
договора за информация, докато социалните медии надграждат общности (групи, 
последователи, инфлуенсъри, и др.) и разчитат на договора за споделяне. 

 За масмедиите, както и за социалните медии, взаимодействието между двете дава 
много големи данни, които се използват за разбиране на потребителите, 
профилирането им и разработването на прогнозни стратегии (за маркетинг, 
политически кампании, и др. ). 

  
 
 
 

Резюме:  
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4. Възможности и рискове на информационната фабрика? 
 
 Дискусия: Как да използваме информацията?    (15 мин.) 
Накарайте учениците да отговорят на набор от въпроси и да изработят с тях 
таблицата за информационна грамотност: 

Как търсите информация? 
Откъде знаете, че тя е добра, надеждна? 
Как я използвате?  
 
ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ (вижте критериите за качество на 
информацията) 
 
1. Идентифицирайте въпроса/проблема 
2. Търсете информация 
3. Изберете източник(ци) на информация 
4. Направете оценка на качеството на източника(ците) 
5. Включете информацията в процеса на решаване на вашия проблем (и не 

забравяйте добавената стойност на МИГ) 

6. Комуникирайте 

 

Полезен съвет на учителя: 

Накарайте учениците да се консултират с добри онлайн инструкции за проверка на информацията. 
https://video.lanecc.edu/media/Evaluating+Internet+Sources/0_sif447ew/32267962 

 
 Възможности и рискове (15 мин.)

 

Полезен съвет на учителя: 

Учениците могат да заменят всеки етап по определен ред, за да генерират дебат и да поставят под въпрос този 
ред.   

•Масови медии

•Социални медии

•Журналистика

•Свобода на 
изразяване

Понятия

•Качество на 
информацията, 
факти

•Изразяване на 
нечие мнение

•Призната 
професия

•Демографски 
процес

Възможности

•Липса на 
независимост

•Претоварване с 
информация

•Монопол, 
пропаганда

•Реч на омразата

Рискове

Сесия 3: 45 мин. 
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 АНАЛИЗИРАЙ (договор за информация, договор за споделяне) 
 

• ИНТЕРПРЕТИРАЙ (функции, източници...) 
 

• РЕАГИРАЙ (проверете, използвайте критично мислене, за да отговорите, 
създайте и допринесете със собствено съдържание) 

 
5. Фокус върху РАЗБИРАНЕТО (7C) (15 мин.)   
Разбирането е компетенцията, която дава на учащите се възможността да разбират основните 
понятия, функции и ценности на информацията. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
вижте въведението и терминологичния речник 

  

АНАЛИЗИРАЙ

• договор за 
информация

• договор за споделяне

ИНТЕРПРЕТИРАЙ
• функции

• източници

РЕАГИРАЙ

• проверявайте

• използвайте критично 
мислене, за да 
отговорите

• допринасяйте

 Изграждане на критичното мислене на учениците: АИР 

АИР 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 Разделение на МИГ категории / индикатори за РАЗБИРАНЕ 

 
Учениците трябва да могат 

 
 
 Добавена стойност на МИГ към човешките права  
 свобода на изразяването  
 участие 

 
 
   
 
 
 
6. Оценка (45 мин.) 
В малки групи: разгледайте една онлайн статия и потърсете ключови критерии 
Целия клас: сравнете и обсъдете  
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на уроците) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  
 

да опишат как се конструира информацията

да разберат начина, по който масовите медии и социалните медии са 
организирани и разпространяват информацията

да направят избор относно своята информационна диета и 
плурализъм на източниците

да упражняват критично мислене (проверка, контекстуализиране, 
рефериране към други текстове)

да допринасят информация, когато е целесъобразно, по масовите и 
социалните медии

да обръщат внимание на мнението на другите и да упражнявт правата си 
като граждани

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 – начален, 2 -  
консолидиращ и 3 – задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 
 
 

ПРРЕГЛЕД НА РАЗБИРАНЕТО:   

Принос към свободата на изразяване чрез няколко формата 

 
 
ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА  

 
 СЦЕНАРИЙ ЗА РЕПОРТАЖ: ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ СТЕ ЖУРНАЛИСТ … (3X 45 МИН.) 

 определяне на дневния ред (избор на тема) 

 проучване (избор на експерти, отзиви, излизане на терена = събиране на 
различни гледни точки + четене на съществуващата литература) 

 редактиране (реализиране на ограниченията на дизайна, брой на думите, 
заглавие и т.н.)  

 съставете вашата статия, проверете ключовите си критерии за качество на 
информацията 

 
 ОЦЕНКА  (45 мин.)  
 Водете седмичен дневник за потреблението на информацията и 

доставчиците на информация: брой часове; вид медия; цел на използване 
(учене, свободно време ...) 

 напишете доклад за това 
 обсъдете доклада в клас и разгледайте силните и слабите страни на модела 

на потребление и използване 

 
  
ЕТАП 2 (16-17):  
ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА   

 СЦЕНАРИЙ ЗА БЕДСТВИЕ: ЗАПАЛЕНА Е КОЛА ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТ/БУНТ В ПРЕДГРАДИЕ 

 (3 X 45 МИН.) 
ПОМОЛЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА НАПРАВЯТ ПРОУЧВАНЕ ОНЛАЙН ОТНОСНО ВЕСТНИКАРСКИ ИЛИ 

ТЕЛЕВИЗИОННИ РЕПОРТАЖИ ЗА ТАКОВА СЪБИТИЕ (В ТЯХНАТА СТРАНА ИЛИ ЧУЖБИНА) 
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 кои са хората, които участват?    

 как се таргетира аудиторията?  

 съгласни ли сте с посланието (отрицателна гледна точка, пропаганда, 
пристрастие ...)? 

 

Полезен съвет на учителя: 

Изберете примери, в които участват образи на млади хора; следвайте същата информация като третираната от 
един референтен вестник и една социална медия. Например бунтовете в предградията (или в центровете на 
градовете в зависимост от страната) често се показват като ръководени от млади хора ... 

 
 
 ОЦЕНКА  (45 мин.) 
Обмислете сценария за бедствие и отговорете на следните точки:  

1. как беше събрана информацията? 
2. какви бяха използваните критерии за качество? 
3. как беше организирана? 
4. как беше  комуникирана? 

 дайте своя собствена оценка на статията 
 

Полезен съвет на учителя: 

Като алтернатива можете да накарате учениците да играят новинарска игра. 

Вижте сериозната игра „Моят живот като бежанец“   https://mylifeasarefugee.org/game.html 

Вижте „Бъди моят спасител“, новинарската игра за запазване на работни места 
https://www.youtube.com/watch?v=tA2sf4BTw3s 

 
 
ЕТАП 3 (18-19): 
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЗНАНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА (ГРАЖДАНСТВО И 

РАЗБИРАНЕ)  

 
 ИЗБОРЕН СЦЕНАРИЙ: ИЗГРАДЕТЕ КАМПАНИЯ ЗА НОВ, МЛАД КАНДИДАТ (3X 45 МИН.) 

НАКАРАЙТЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА РАБОТЯТ В МАЛКИ ГРУПИ, ЗА ДА РЕШАТ: 

 видовете включени медии и тяхната собственост 

 видовете съобщения (текст, визуализации…)  
 видовете избиратели, към които е насочена … 

 
 ОЦЕНКА  (45 мин.) 

ПРОУЧВАНЕ  
 Погледнете кампанията и разиграйте договора за информация срещу договора 

за споделяне. 
 Какъв тип послание бихте избрали за информация, за споделяне?  
 Запишете ги и ги сравнете. 

 

 Аргументи на кампанията съгласно 
договора за информация  

Аргументи на кампанията 
съгласно договора за споделяне 

  

  

  

 

https://mylifeasarefugee.org/game.html
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2. Информационни безпорядъци (фалшиви новини, конспирация, 
слухове, радикализация …)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В първата част на урока се разглеждат информационните безпорядъци, стратегиите за 
борба с тях (проверка на фактите, контра-дискурс) и добавената стойност на МИГ.  
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представя 
практически подход за преподаването на информационните безпорядъци. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 информационни безпорядъци  
 договор за информация 
 договор за споделяне 
 проверка на фактите 
 когнитивни склонности 
 демократични общества 

 
План 
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Информационните безпорядъци преди дигиталния свят 
2. Информационните безпорядъци в дигиталния свят   
3. Характеристики 
4. Възможности и рискове, произтичащи от договора за информация и договора за 

споделяне 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали   

 
ЧАСТ II    МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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ЧАСТ I  (4 сесии x 45 мин.) 
 
 
1. Информационните безпорядъци преди дигиталната ера (20 мин.) 
слухове, пропаганда, техники на убеждаване, манипулиране на изображения, 
скандали или кампании за създаване на страх/клевети ... 
Например: Студената война и изображенията на САЩ спрямо СССР 
 

Полезен съвет на учителя: 

Грешните новини „фалшиви новини“ ли са? 

Дефиницията на „фалшиви новини“ всъщност изключва журналистическа грешка, тъй като е необходимо да е 
налице намерение за предаване на невярна информация, за да бъде тя определена като „фалшиви новини“. 

  
 
2. Информационните безпорядъци в дигиталния свят  (25 мин.) 

 Какво е новото по отношение на информационните безпорядъци? 
Дискусия: Вземете добре известен пример за „фалшиви новини“.   
Примери:  

- има дърво в настърган пармезан;  
- папата подкрепя избора на Тръмп; 
- деца на роми се извеждат от училищата от организации; 
- ромски мигранти къмпингуват в християнски гробища. 

 какво наблюдавате?  

 какви формати забелязвате (слух, градска легенда, хибридна заплаха, псевдо наука ...)? 
  
Фактори, които улесняват фалшивите новини: отдалечаване от информационната фабрика 

o Алгоритмите и тяхната логика: те насърчават популярни новини, а не качествена 
информация 

o Кликбейт (Clickbait – примамка/стръв за кликвания): привлекателните заглавия 
привличат повече внимание и повече реклами въз основа на броя генерирани 
кликвания 

o Подтикване и класиране: насърчават електронната репутация и подтикват 
потребителите да разширяват или създават фалшификати 

o Когнитивни склонности: разчита се на стереотипите и нагласите на хората, по 
специално склонността за потвърждаване. 

o Ботове в социалните медии: автоматично усилват новините, включително 
фалшивите новини, и могат да създадат усещането, че има огромно следване и 
подкрепа за маргинални или малцинствени идеи. 

o Трансграничен ефект: възползване от международното естество на Интернет, за да 
се улесни политическа намеса от други страни 

o Тролове и ферми за тролове: на някои хора се плаща, за да кликват и усилват 
фалшивите новини   

Какви са последиците от следното според вас? 
 лекотата, с която изображенията могат да бъдат модифицирани в един 

дигитален свят; 
 лекотата на обогатяване и бързо разпространяване на идеите; 
 лекотата на тролване за създаване на фалшиво усещане за подкрепа от 

страна на тълпата за маргинални идеи 

Полезен съвет на учителя: 

Накарайте учениците да споделят любимите си фалшиви новини. 

 Спазвайте го за анализ на всяка стъпка от курса, така че да могат да виждат всички аспекти (от реторика до 
цел до контра-дискурс)  

Сесия 1: 45 мин. 
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 Реториката на информационните безпорядъци (все още използвайки същите 
примери) 

o ние срещу тях: ако не сте с нас, това означава, че сте против нас, без средно 
положение 

o докажете, че грешим: поставяне на тежестта за доказване на другия лагер 
o няма дим без огън: не съществува слух без елемент на истина  
o много хора мислят като нас: използвайки аргумента на числата без доказателства 
o емоция във връзка с информацията: използване на емоционален език срещу 

рационално разсъждение  
o експлоатация на често срещани когнитивни склонности (склонност за 

потвърждаване, склонност за следване на авторитети…), често основаващи се на 
стари митове, истории („преди беше по-добре“; илюминатите контролират света…) 

Полезен съвет на учителя: 

 Накарайте учениците да обмислят примери за реторика на информационния безпорядък по време на 
последните избори в своята страна. 

 Опитайте и сравнете резултатите с друга държава. 

 Обсъдете как комуникацията е станала по-ритуалистична, тоест не „акта на предаване на информация, а 
представянето на споделени вярвания“. (Вж. James Carrey, 1989, Communication as Culture: Essays on Media and 
Society, London: Routledge.) 

 
3. Характеристики и мотивации, стоящи зад 

информационните безпорядъци: 
o Изграждане на онлайн репутация (забавление, обучение ...) 
o Намесване в националната политика (дестабилизиране, поляризиране ...) 
o Договор за споделяне (частни и публични разговори, коментари, усилване)  
o Продажба на кликбейтове онлайн и генериране на трафик и печалба. 

 
Разгледайте това моделиране на информационния безпорядък: 

 

 
 

Фиг. 1: Матрицата на информационния безпорядък  
Източник: Claire Wardle and Hossein Derakhshan  

 Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making  

Strasbourg : Council of Europe, 2017, стр.  5,  

 https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c. 

Сесия 2: 45 мин. 
 

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
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Сравнете реториката на всеки механизъм със следната Схема на информационните 
безпорядъци, която отчита секторите и актьорите, които са най-застрашени при 
създаването и усилването на „фалшивите новини“. Обърнете внимание на отговорността 
на масмедиите и социалните медии в процеса. 
 

СЕКТОР Вид актьор Вид мотивация Вид фалшиви 
новини 

Въздействие 

МЕДИИ Масови медии Трафик, печалба, 
реклами 

Кликбейт меко 

Социални медии Трафик, печалба, 
реклами 

Сатира, Пародия меко 

ПОЛИТИКА Личности Власт Теории на 
конспирацията 

твърдо 

Политически партии Власт Пропаганда твърдо 

Малки групи Политическа 
намеса 

Екстремизъм твърдо 

Rogue agent / Трета 
страна 

Дестабилизация Реч на омразата, 
хибридна заплаха 

твърдо 

ОБЩЕСТВО Група от гражданското 
общество 

Репутация Градска легенда меко 

Ползвател Признание Търсене на 
сензации 

меко 

Инфлуенсър Влияние Слух, сатира меко 

 
Фиг. 2: Схема на информационните безпорядъци 

Източник: Divina Frau-Meigs, ‘Faut-il avoir peur des “fake news”?’ 
 (Трябва ли да се страхуваме от фалшивите новини?) 2019 

 
 

   
 

 

Фалшивите новини са заплаха за целостта на информацията (мнение срещу факт, 
манипулация ...) 
Фалшивите новини са заплаха за демократичните общества (въздействие върху изборите, 
политическа намеса от чужди държави ...) 
  

Полезен съвет на учителя: 

Накарайте учениците да проучат уебсайта на Европейския център за върхови постижения за борба с хибридните 
заплахи, създаден от Съвета на Европа във Финландия. Помолете ги да обсъдят определението на „хибридни 
заплахи“. Вижте как членовете на Центъра го поставят в контекста на „твърдото“ въздействие и адресирайте 
заплахата за демократичните общества.   
 

 
 

Резюме 
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4. Възможности и рискове от информационните 
безпорядъци? 

 Дискусия (15 мин.) 
Били ли сте изложени на информационни безпорядъци?  
Кой е най-добрият/най-лошият ви опит?   
Как попаднахте на фалшивите новини? 
Как разбрахте, че са фалшиви? 
Как реагирахте: изобличихте? препратихте на приятели? игнорирахте?...  
  

Полезен съвет на учителя: 

Запазете фалшивите новини, които учениците са подбрали в по-ранния раздел на курса.  

Накарайте ги да попълнят схемата на информационните безпорядъци (фиг. 2), където тя се прилага за техния 
случай.  

 
 

 Накарайте учениците да бъдат запознати с 3-те механизма на информационните 
безпорядъци (вижте терминологичния речник): 

 

 

 
 

Фиг. 3: Трите механизма на фалшивите новини 
Източник: D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des “fake news”?’ (‘Should we be scared of fake news?’) 2019) 

 
 

Публичност Скоростно разпространение Автоматизация

Кликбейт

Алгоритми

Реклами (извличане на данни)

Ехо камери

Филтър балон

Тролове

Мемета

Когнитивни 
пристрастия

Социални ботове / 
зомби машини / вируси 
/ Спамове / Дийпфейк

Сесия 3: 45 мин. 
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Полезен съвет на учителя: 

Изберете тема и накарайте учениците да се поровят в Интернет и да намерят реториката на всеки механизъм. 

Например мемовете (скоростно разпространяване): малки илюстрации, които подсилват посланието, като тази 
на Пепе Жабата (анимационен герой), приета от крайната десница в САЩ. 

Например кликбейт (публичност): привлекателни заглавия, които се „харесват“ и се публикуват отново, без да се 
чете действителната статия, или които може да съдържат фалшиви новини. 

Например Дийпфейк (Deepfake) (автоматизация): модифицирани лица и звуци, които могат да накарат някоя 
знаменитост да каже обратното на това, което е казал, или това, което може да го постави в неудобно положение   
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8b69VeL9U 

Също така може да накарате учениците да отидат онлайн и да коментират поредицата 
„Над шума“ от Изследователския институт за данни и общество, режисирана от Дана Бойд.  
https://www.youtube.com/watch?v=CuFKYSSZtpo&feature=youtu.be 

 

 
 Начини за развенчаване на фалшивите новини и борба с информационните 

безпорядъци (неизчерпателни! ) 
 

СЕКТОР Действие Въздействие/цел Примери 

Журналистика 

Платформа за 
социални 
медии 

Проверка на фактите 

Сигнализиране 

Проверка на 
източника 

Демонетизация 

 

Tineye, InVid 

YouTube 

Правителство Регулиране 
 
Незаконна реч 
Клевета 

Закон срещу речта 
на омразата 

Гражданско 
общество 

(Педагози, 
НПО…) 

Развенчаване, 
изграждане на контра-
разкази 

Образование 

 

Медийна и 
информационна 
грамотност 

 
Фиг. 4: Матрица за контрастратегии 

Източник: D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des “fake news”?’ (‘Should we be scared of fake news?’) 2019 

 
 Някои решения (саморегулация) се приемат от самите масмедии и социални медии, 

особено по време на избори (за запазване интегритета на изборите в демократичните 
общества) 

 Някои решения (регулации) се приемат от правителствата за предотвратяване на 
хибридна заплаха, политическа дестабилизация и чужда намеса 

 Някои решения (образование) се приемат от актьорите на гражданското общество, за 
да се изгради устойчивост сред гражданите и да им се помогне да използват 
критичното си мислене. Някои решения (образование) се приемат от участниците в 
гражданското общество, за да се изгради устойчивост сред гражданите и да им се 
помогне с МИГ да използват критичното си мислене 

 
 Възможности и рискове (15 мин.) 

Разгледайте възможностите и рисковете от информационните безпорядъци (от гледна 
точка на актьорите, които ги създават и произвеждат, и от гледна точка на 
актьорите, които ги усилват) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8b69VeL9U
https://www.youtube.com/watch?v=CuFKYSSZtpo&feature=youtu.be
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•Публичност
(кликбейт)

•Скоростно 
разпространение
(тролове)

•Автоматизация
(ботове)

Механизми

•Изграждане на бизнес

•Подкрепа за идеите на 
някого

•Евтина работна ръка

•Войнственост и 
застъпничество

Възможности

•Да бъдат 
демонетизирани 
от платформи

•Да бъдат 
развенчани

•Други страни ще 
създадат ботове, 
за да 
контраатакуват

Рискове
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5. Фокус върху КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ (7C) (15 мин.) 
 
Критичното мислене дава възможност на потребителите да овладеят кодовете на 
дигиталните медии и да бъдат саморефлексивни относно навигацията и участието си 
онлайн. Когнитивните умения, които се подразбират, са свързани с търсенето и 
валидирането на информация, както и с емоционалното разбиране на сложни 
комуникационни ситуации, като фалшивите новини и информационните безпорядъци.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вижте въведението и терминологичния речник 
Гражданството е компетентността, която позволява на потребителите да бъдат активно 
отговорни онлайн, като знаят своите права и отговорности и изграждат устойчивост срещу 
информационните безпорядъци, като същевременно се ползват от предимствата на онлайн 
присъствието.   

АНАЛИЗИРАЙ

• механизми

• реторика

• формати

ИНТЕРПРЕТИРАЙ

• договор за информация

• договор за споделяне

•мотивация/въздействие

РЕАГИРАЙ

• инструменти за 
проверка на фактите
• сигнализиране в 
социалните медии
• изграждане на контра-
наративи
• познаване на закона -
клевета
•незаконна реч на 
омразата

АИР 

 

 Изграждане на критичното мислене на учениците: АИР 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 Разделение на МИГ компетенциите по категории/индикатори за КРИТИЧНО 

МИСЛЕНЕ  
И ГРАЖДАНСТВО 

 
Учениците трябва да могат: 

 
 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права  
 свобода на изразяването  
 участие 

 
 
 
 
6. ОЦЕНКА   
Изберете един пример за фалшиви новини и отговорете на следните въпроси, като 
използвате схемата за информационните безпорядъци (фиг. 2 и фиг. 3): Кой е създал 
фалшивите новини? С каква цел? Използвайки какъв формат или тип фалшиви новини? 
Използвайки какви механизми? 
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на уроците) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  
 
 

 
  

да разбират и описват механизмите на информационните безпорядъци

да отговарят на информационните безпорядъци и да ги развенчават 
(инструменти за проверка на фактите)

да изброяват начините за борба с дезинформацията

да се предпазят от прекомерните рискове на усилването и скоростното 
разпространение

да насърчават здравословното онлайн присъствие чрез активно участие

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 – начален, 2 - 
консолидиращ и 3 – задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 
 
 

ПРОУЧВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ ЗА ГРАЖДАНСКО И 

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ:   

Принос към социалните медии чрез туит, пост, история ... 

 
ЕТАП 1 (15-16): 
 РАЗБИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИОННИ БЕЗПОРЯДЪЦИ  

 
 СЪЗТЕЗАНИЕ „НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТ“  (3 X 45 МИН.) 

Целта на това упражнение е да даде възможност на учениците да осмислят капаните 
и триковете на когнитивните склонности (виж терминологичния речник). Първо, 
помолете учениците да отидат на даден уебсайт, който предоставя списък на 
когнитивните склонности! 

Полезен съвет на учителя: 

Потърсете който и да е уебсайт, предлагащ забавни презентации на когнитивни склонности. По подразбиране, 
може да използвате статията в Уикипедия. 

 

 
След това, в малки групи, помолете учениците да 

- създадат история с фалшива новина 
- разработят аргументите, които ще засилят когнитивните склонности, които са 

избрали 
- планират стратегията за разпространение и усилване. 

 

Все още в малки групи, накарайте учениците да работят върху контра-разказ. 
 
Накрая направете презентация в клас и подредете по степен най-лошите (най-
убедителните) фалшиви новини. Помислете какво би се случило, ако бъдат публикувани.  
 
Като друга възможност 

 ИГРАЙТЕ ИГРАТА НА ФАЛШИВИ НОВИНИ: отхвърлете цялата етика и се престорете, че 
сте безскрупулен медиен магнат 

Да ОТИДЕТЕ ПО-
НАТАТЪК 
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Полезен съвет на учителя: 

Потърсете онлайн играта „getbadnews“, налична на www.getbadnews.com 

 

 ОЦЕНКА (45 мин.)  
 

Вземете примери за конспиративни теории, напр. Майкъл Джексън е все още жив или 
идеята, че човек никога не е ходил на луната.   
Потърсете видеоклипове в YouTube и направете анализ като следвате схемата за 
информационните безпорядъци (фиг. 2 и фиг. 3): 

Кои са актьорите? 
Каква е типологията? 
Каква е мотивацията? 
Какви са механизмите? 

 
ЕТАП 2 (16-17):  
ОВЛАДЯВАНЕ НА „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ“ 

 
 АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА НА ЗАГОВОРА (3 X 45 МИН.) 

Изберете уебсайт, който говори за теория на конспирацията!  

Първо, в малки групи, накарайте учениците да   
- изберат конспиративна теория   
- разработят аргументите, които засилват реториката на теорията: 

ние срещу тях; докажете, че грешим; няма дим без огън; много хора мислят като нас; 
емоция по отношение на информация; експлоатация на общи когнитивни склонности 
...  

- планират стратегията за разпространение и усилване 
 
След това целият клас избира една от конспиративните теории, разкрити от групите, и я 
развенчава:  

Използвайте един от инструментите за проверка на фактите (например InVID 
plug-in) (вижте фиг. 4: матрица на контра- стратегиите)  

Напишете (и публикувайте, ако всички са съгласни) аргумент за опровергаване 
срещу дадена конспиративна теория. 

 
 ОЦЕНКА (45 мин.)  

 РОЛЕВА ИГРА НА УЕБ ДЕТЕКТИВ:  
Представете си, че сте уеб детектив. Сравнете три ресурса за проверка на фактите 
от вашата страна и избройте техните силни страни. Оправдайте собственото си 
използване на тези ресурси, за да бъдете истински репортер.   
 
ИЛИ 
 
 
СЦЕНАРИЙ „ПОДВЕЖДАЩ ДЕТЕКТИВ“: Представете си, че сте открили важна фалшива 
новина (потърсете фалшива новина онлайн) и че трябва да я развенчаете! Наблюдавайте, 
анализирайте и покажете поне 5 причини, които доказват, че това е фалшива новина.  
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Полезен ресурс: 

Може да пожелаете да се вдъхновите от плакат на линка по-долу, който води един 
„Подвеждащ детектив“ да търси отговори: С 

https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/sites/default/files/tlr-asset/document-cs-education-
fakenews-poster-release-lr.pdf 

 
 
 
 

 
 
 

ЕТАП 3 (18-19);  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ  

 
 Анализ на хибридна заплаха (2 X 45 мин.) 
Разгледайте таблиците по-долу, изготвени от Стратком на Съвета на Европа. Те 
показват темите, които са най-усилени в социалните медии в балтийските страни. 
Едната таблица показва усилените теми в социалната мрежа VKontakte, а другата 
показва тези, които са усилени в социалната мрежа Facebook. 
Помислете за най-популярните теми: върху кои въпроси е наблегнато? 
Защо се появяват теми като Втората световна война и СССР?  
Сравнете тяхното разпространение във VKontakte (руска социална мрежа) срещу 
Facebook (американска социална мрежа). 
Какво разкрива това усилване по отношение на манипулацията и реториката? 
Използвайте списъка с реториката на фалшиви новини по-долу, за да аргументирате 
мнението си: 
o ние срещу тях 
o докажете, че ние грешим 
o няма дим без огън 
o много хора мислят като нас  
o емоция във връзка с информацията (носталгия, страх, ...) 
o експлоатация на често срещани когнитивни склонности (склонност за потвърждаване, 

склонност към следване на авторитети ...), често разчитащи на стари митове, истории 
(по-добре беше преди ...) 

 
 

https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/sites/default/files/tlr-asset/document-cs-education-fakenews-poster-release-lr.pdf
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/sites/default/files/tlr-asset/document-cs-education-fakenews-poster-release-lr.pdf
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Източник:  https://www.stratcomcoe.org/virtual-russian-world-baltics страница 24 и 28 

  

https://www.stratcomcoe.org/virtual-russian-world-baltics
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Полезен съвет на учителя: 

Пример на ресурси за проверка на фактите: 

 Наръчникът за проверка [http://verificationhandbook.com/] предлага изчерпателно ръководство за проверка 

на генерирано от потребители съдържание по време на извънредни ситуации, бедствия и други извънредни 
събития.. 

 First Draft News е сайт, посветен на предоставянето на безплатни учебни ресурси за верификация на 

очевидци и социални медии. 

 TED беседата от Маркам Нолан озаглавена „Как да разделим факт и фикция онлайн.“: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNV4yIyXXX0 

 

Още ресурси можете да намерите тук: https://ijnet.org/en/story/11-tools-verification-and-fact-checking-2016 

 

Или тук: 

https://factcheckingday.com/ 

 
 
 Стратегия за опровергаване (45 мин.) 

Избирайки една от „макротемите“ в таблиците по-горе, напишете и 
публикувайте аргумент за опровергаване, който се противопоставя 
на популярността на темата (пример: може да искате да адресирате 
въпроса за „негражданите“ (мигранти? малцинства? .. .) или 
потенциалната връзка между „СССР“ и „Русия“…) 
 
 

 ОЦЕНКА (45 мин.)  
 

Представете си каква хибридна заплаха може да бъде осъществена във вашата страна. 
Според Европейския парламент хибридната атака е „явление в резултат на конвергенция и 

взаимосвързаност на различни елементи, които заедно образуват по-сложна и многоизмерна заплаха. 
Хибридният конфликт и хибридната война са две специфични категории, при които някои хибридни тактики се 
използват от дадена държава за постигане на стратегическите й цели.‘  

Източник : https://epthinktank.eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/ 

 

 
Напишете кратка статия за хакерите, свързани с държавата, 
техните мотивации, цели и интереси в дестабилизирането на 
вашата страна. 
 

http://verificationhandbook.com/
http://verificationhandbook.com/
http://firstdraftnews.com/
Как%20да%20разделим%20факт%20и%20фикция%20онлайн
https://www.youtube.com/watch?v=sNV4yIyXXX0
https://ijnet.org/en/story/11-tools-verification-and-fact-checking-2016
https://factcheckingday.com/
https://epthinktank.eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/
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3. Медийни екосистеми и Интернет геостратегия  
 
 

 
  

В първата част на урока се разглеждат медиийните екосистеми и добавената стойност на 
Медийната и информационна грамотност (МИГ). 
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представлява 
практически подход към преподаването на дигиталните медийни екосистеми. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 средства за масова информация 
 социални медии 
 данни 
 големи данни 
 дигитално разделение 
 стандарти с отворен код 

 
План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Преди дигиталните медийни екосистеми  
2. Дигиталните медийни екосистеми в свързания свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
1. Въведение  (20 минути) 

Обсъдете медиите преди дигиталната ера. Погледнете технологиите, които подпомагат 
обмена на информация и комуникацията: по-бърз и по-добър достъп + демократизация 

Накарайте учениците да направят „Схема на времето“ както следва:  

 Прединдустриална епоха (преди 1850): хартия и печатници 

 напр.: вестници; списания; книги 

 Индустриална епоха - етап 1 (1850-1920): звук и жици  

 напр.: телеграф, телефон 

 Индустриална епоха – етап 2 (1920-1990): аналогови медии (кино, телеивизия, 
радио) 

 напр.: движещи се картини със звук; търговско радио и телевизия 

 Електронна епоха (1990--): управлявани чрез интернет мултимедийни дигитални 
медии (социални медии ...) 

 Напр.: Блогове, уеб радио, YouTube; Instagram; Facebook, смесени 
информационно-развлекателни платформи като Netflix …  

 В бъдещето: трансмедийна конвергенция, медии, задвижвани от ИИ ... и други 
нововъзникващи технологии 

 потапящи медии, свързани с игра и симулация 

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да работят върху произвеждане на дигитална времева линия (timeline) като поставят имена 
на местни компании във всяка „епоха“. 

Помолете учениците да намерят безплатен инструмент (tool) за изработване на timeline по този проект.  

 
2. Дигитални основи във връзка с дигиталния свят (35 мин.) 

Какво е новото в дигиталната ера? Трансгранична система, базирана на 
солидна инфраструктура на внeдрени (root) сървъри и центрове за данни. 
   

 Основна интернет инфраструктура и геополитика  
Внедрени сървъри: са възлите, които поддържат отворената система на интернет 
още от началото му. Има общо 13: 10 от тях са в САЩ, разделени между двата бряга 
с цел защита на информацията и данните в случай на чуждестранна атака; 3 от тях 
са в страни, съюзнически със САЩ (Англия / Холандия, Швеция, Япония). 

 

Сесия 1: 45 мин. 
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Фиг. 1: Карта на внедрените сървъри 

Източник; ICAAN, https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/roberts-testimony-2001-02-14-en  
 

 

Центрове за данни: те са повърхностната инфраструктура, която позволява 

използването на интернет и неговите апликации (включително Световната мрежа). 
Това са местата, където повечето индустрии по света се свързват за обработката на 
своите данни.  

 

 
 

Фиг. 2: Държави, отчитащи повечето центрове за данни (картата е достъпна само на френски) 
Източник: datacentermap.com, IFRI, 2017 

 
 

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/roberts-testimony-2001-02-14-en
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3. Характеристики на дигиталната медийна екосистема 

 Дискусия: Характеристики на дигиталната медийна екосистема според вас (25 
мин. ) 
Предложени отговори: 
 Свързва хора отвъд границите  
 Събиране на данни от всички страни по света, понякога без гражданите на тези 

страни да знаят или да са приели 
 Демократизиране на информацията, като я разпространява широко 
 Отразяване на опозициите от студената война? (САЩ-Запад срещу останалия 

свят) 
 Повтаряне на голям дисбаланс, за разлика от неоколониалната ситуация (цели 

райони и континенти са лишени от центрове за данни) 
 

 

Съвет за учителя: 

Може да поискате от учениците да разсъждават върху исторически въпроси като Студената война (блокове, 
идеологии; ...) отвъд ерата на средствата за масова информация. Можете също така да поискате те да разгледат 
картите на колониалните обмени, за да видят логиката на империите, изграждайки инфраструктури в 
колонизирани държави, само за да извличат материали и минерали, откъдето акцентират върху крайбрежните 
пристанища ...  

 
 Формати и слоеве  

Интернет не е просто „физическият слой“, който поддържа инфраструктурата на 
вндрените сървъри, центровете за данни и телекомуникационните оператори, през 
които минава информация. Съществува и „логическият слой“ от кодове и протоколи, 
които контролират инфраструктурата (софтуер, приложения,…) и „съдържателния 
слой“, който съдържа информацията, която минава през мрежите (вж. Yochai Benkler, 
2011). 
 
Тези слоеве помагат да се разбере новата геополитика, създадена от повсеместни 
мрежи, извън националния суверенитет. По-специално той показва доминиращото 
съществуване на търговска интернет сфера (виж фигура 3), със собствени стандарти 
и алтернативно съществуване на сфера с отворени стандарти (виж фигура 4), която 
популяризира информационното пространство, тоест идеята, че информацията и 
знанията трябва да са достъпни за всички. 
 

Сесия 2: 45 мин 
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СЪДЪРЖАТЕЛЕН СЛОЙ 
 
 
 
ЛОГИЧЕСКИ СЛОЙ 
 
 
 
ФИЗИЧЕСКИ СЛОЙ  

 
 
 

фиг. 3 : Търговската сфера на интернет  
  

 
 
 
СЪДЪРЖАТЕЛЕН СЛОЙ       
 
 
 
ЛОГИЧЕСКИ СЛОЙ  
 
 
 
ФИЗИЧЕСКИ СЛОЙ 

 
 
 

 
фиг. 4: Алтернативната сфера на отворените стандарти в интернет 

Източник: D. Frau-Meigs, 2019 
 
 
 
 
4. Възможности и рискове на дигиталната медийна екосистема?   

 Дискусия (15 мин.):  
Проучване на Дигиталното разделение и въпроса за ДОСТЪП до информация  
Трансграничен и глобализиран достъп до информация, но също и дигитално 
разделение  
Разсъждавайте върху тази Карта на Подводни кабели за Интернет маршрут 
(можете да отворите линка, за да видите интерактивна версия.) Опитайте се да 
посочите кой има достъп до интернет? Какво ви подсказват тези основни 
маршрути?  
Според вас кой контролира достъпа до интернет и защо? Какви държави и 
континенти са оставени на заден план? Кои от тях се възползват най-много от 
мрежата? 
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фиг 5: Интернет кабелни маршрути / стари търговски маршрути  
Източник: https://www.submarinecablemap.com/ 

 
 

ИЛИ 
Изследване на тежкия екологичен отпечатък, който дигиталните медии 
оставят 
Масмедиите и Социалните медии имат въздействие върху околната среда. Един от 
проблемите с центровете за данни е замърсяването (те се захранват с изкопаеми 
горива като дизела и се охлаждат на места като дъното на океана или 
скандинавските страни). Същото се отнася и за облака, хубава метафора, която крие 
инфраструктурата на сървърните ферми, чието производство на енергия и 
охлаждане зависят от водата. Масмедиите и социалните медии са бавни при 
преобразуването възобновяема енергия и много онлайн услуги увеличават емисиите 
си чрез разширяване на центровете за данни. Например, областта Лудун в щата 
Вирджиния обработва около 70% от световния онлайн трафик, но нейният доставчик 
на енергия, Доминион, разчита само на 3% от енергията си от възобновяеми 
източници. Затова Доминион настоява за газифициране, въпреки опасността за 
околната среда. Други форми на противодействие срещу климатичните промени 
могат също да бъдат обяснени с геостратегията и икономиката на медиите, особено 
когато корпоративните медии формират информацията, предоставяна на хората за 

околната среда, включително „фалшиви“ климатични новини. 
 

Съвет за учителя: 

Можете да покажете на учениците статията, публикувана от Дж. Харис в The Guardian (17 юли 2018 г.) „Нашите 
телефони и джаджи сега застрашават планетата“.  
Източник: http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-footprint-data-centres 

 

  

  

https://www.submarinecablemap.com/
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 Дигиталното разделение може да се обясни с геополитиката на Интернет 
(комбинация от студена война и колониални наследства) 

 Стандартите с отворен код като алтернативни опции и противовес на търговските 
собствени/ патентовани стандарти (трябва да закупите софтуера и хардуера, за да 
имате достъп до услугата) 

 Дигиталните медии допринасят за замърсяването: имат тежък въглероден отпечатък 
(използват редки минерали, изкопаеми горива, водно охлаждане ...); те са склонни да 
представят недостатъчно или неправилно да представляват проблеми и хора, 
свързани с изменението на климата и глобалната среда.  

 
 

 Възможности и рискове (20 мин.) 
 

 
 
  

•Внедрени сървъри

•Центрове за данни

•Интернет слоеве

•Трансгранични 
пространства

Понятия

•Демократизация на 
информацията

•Междукултурна 
комуникация

•Отворени информационни 
съобщения (Библиотека)

•Разпространение на култура 
(снимки, музика, ...)

Възможности
•Собственически/ Патентни 

стандарти

•Дигитално разделение

•Неоколониален дисбаланс

•Загуба на суверенитет на 
страната

•Трафик на данни през 
границите

Рискове

Резюме 
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5. Фокус върху КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ (7К)  (10 мин.) 
 

Тази компетентност позволява на гражданите и потребителите да разберат 
културната и физическата инфраструктура на интернет и да бъдат осведомени за 
отношенията на властта и разделенията. Той също така поставя акцент върху 
съпричастността към другите и предполага толерантност, зачитане на 
достойнството, както и осъзнаване на геополитиката на обмена онлайн и 
ангажиране за културно многообразие и откритост.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

вижте въведението и терминологичния речник 
  

АНАЛИЗИРАЙ
• Отношения на властта

• Дигитално разделение

ТЪЛКУВАЙ
• Интернет слоеве

• Дисбаланс в достъпа

РЕАГИРАЙ

•Застъпничество за 
социална 
справедливост и достъп

•Застъпничество за 
многообразие на 
стандартите

АТР 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 Разделение на МИГ категории / индикатори: МИГ КОМПЕТЕНТЦИИ ЗА 

МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ 
 
Учениците трябва да могат да: 

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 достойнство   

 участие 
  
 
 
 
 
 
6. Оценка   
 
Обсъдете дигиталното разделение: във вашата страна. Как се сравнява със съседните 
нации? Как се чувствате относно темата? Как бихте могли да намалите рисковете?    
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  
 

  

поставят медиите в историческа и геополитическа перспектива

разбират начина, по който средствата за масово осведомяване и социалните 
медии се организират, разпространяват съдържание и събират данни

избират какви видове медии да използвате за лична / колективна употреба

създават и оценяват собственото си представяне като зачитат достойнството на 
другите

общуват с другите отвъд границите (толерантност към полисемия (многозначност), 
културно многообразие ...)

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 – начален, 2 - 
консолидиращ и 3 – задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ДОСТЪП И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ 

Принос към социалните медии чрез туит, публикации, истории ... 

 
ЕТАП 1 (15-16) : 
РАЗБИРАНЕ НА ГЕОСТРАТЕГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ 

 
 Задачи за сравнение (3 X 45 мин.) 

 Накарайте учениците да разгледат фиг. 2. и да търсят картата на центровете 
за данни в своята страна. Анализирайте тяхното местоположение, мощността 
на данните им, отпечатъка върху околната среда. 
 Какви изводи могат да се направят: достатъчно богата ли е тяхната страна (в 
сравнение с други страни като САЩ, Великобритания, Франция)? Има ли 
дигитално разделение вътре в страната? Как се чувстват те относно това? 
Накарайте ги да напишат застъпническо писмо до местен  представител, в 
което да изброят аргументите в полза на повече достъп и повече социална 
справедливост.   

  
 ОЦЕНКА  (45 мин.)  

Напишете сравнение между търговската сфера на интернет (фигура 3) и 
алтернативната сфера на отворения стандарт (фигура 4). 
Или  
Изберете един пример за комерсиални социални медии (Facebook, Instagram…) и ги 
сравнете със социални медии с отворени стандарти (Mastodon, Tribe…) 

  
 
ЕТАП 2  (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ИНТЕРНЕТ 

 
 Бизнес и рекламен модел в търговската сфера (фиг. 2) (3 x 45 мин) 

Разделете учениците на малки групи и ги накарайте да търсят и да посещават уеб 
сайтове на Google AdSense и Facebook аудиторна мрежа. 
Какво забелязват учениците? Какво обещават тези услуги по отношение на начините за 
осигуряване на приходи от съдържание, публикувано от потребителите (статистика, 
плащане за гледания, допълнителни приходи)?  

Да продължим 
напред 
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Обсъдете с целия клас рекламните предложения от Google и Facebook. Какви са 
предимствата, предлагани от осигуряването на приходи от съдържание? Какви са 
недостатъците?  

  
Допълнително: 
 
Помолете учениците да вземат любимия си YouTuber или потърсете „първите десет 
YouTubers“ (например PewDiePie…) 
Разгледайте броя на техните последователи, опитайте се да разберете какъв е 
техния бизнес модел (преглед на кликвания, продуктово разположение,…). 
Търсете статии за тях и как са наложили своята онлайн маркетингова идентичност. 
Обсъдете предимствата и недостатъците на това да се брандираш онлайн. 
 

 ОЦЕНКА (45 мин)  
Намерете онлайн хартата на най-големите медийни групи в света. Погледнете техния 
корпоративен профил онлайн, чрез Wikipedia. Напишете публикация за блог за този 
профил, наблягайки на това как те контролират физическия, логическия и 
съдържателния слой в Интернет. Публикувайте го.  

Съвет за учителя: 
Тези карти са лесно достъпни на сайтове като Statista.com. Ще забележите, че сред първите десет са компании, 
които контролират физическия слой (като Comcast), логическия слой (като Google) или съдържателния слой (като 
Disney) ... Би трябвало учениците също да ги разпознаят ...  
 
ЕТАП 3 (18-19);  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНА ПРЕДСТАВА ЗА ИНТЕРНЕТ  

 
 Разработване на екологично застъпничество с МИГ (3 x 45 мин) 

 
Как можем да направим интернет по-екологичен? 
Накарайте учениците да работят в малки групи: посетете самодекларирали се 
„екологични“ търсачки като Lilo или Ecosia (те обикновено са част от сферата на 
отворените стандарти, вижте фиг. 3). Как те допринасят за превръщането на 
интернет в по-екологичен? Наистина ли са екологични или е „greenwashing“ с цел да се 
избегне регулирането? 
 

Съвет за учителя: 

Greenwashing е термин, въведен след brainwashing: означава да накарате хората да повярват, че определени 
компании са екологично настроени/полезни („зелени“), а те всъщност да отдават минимално внимание на 
проблема и да отговарят на минимума от задължителните стандарти. 

 

Допълнително: 
Накарайте учениците да проучат всички начини, по които могат да променят 
използването на интернет,така че да го направят по-екологичен и да намалят 
екологичния му отпечатък. Например, колко често почистват електронната си поща и 
действително изтриват цялото съдържание на изтритите си мейли? 
 

Съвет за учителя: 

 Има сайтове и уроци, които предоставят съвети 
 

 ОЦЕНКА  (45 мин)  
Напишете блог или публикация за екологични инициативи на НПО като Clenabit 
(Apeldoorn „Интернет гора” през 2008 г.) или Climate Neutral (с Computel общество). 
Какви поуки можете да извлечете от този принос към околната среда? Реални ли са или 

са екологичен "greenwashing", за да се избегнат регулациите? 



 1 

 

 
4. Дигитално разказване на истории: декодиране на медийни 

езици (текст, изображение, звук)  

  

 
  

Първата част разглежда знанията за медийните езици и добавената стойност на 
Медийната и информационна грамотност (МИГ). 
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя се занимава с 
практическия подход към преподаването на различни медийни езици. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 
 Представи  
 Разказване на истории 
 Дълги наративни формати 
 Кратки наративни форми 
 Креативност (Изобретателност)  

  
 
Схема 
ЧАСТ 1      Изграждане на знания 

1. Медийните езици преди 
2. Медийните езици в дигиталния свят  
3. Характеристики на изображения и текстове  
4. Възможности и рискове  
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ 2     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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 ЧАСТ 1  (4 x 45 минутни сесии)  
 
1. Въведение  (20 минути) 
Преди дигиталната ера? От текст към текста като визуализация 
От текст… 

 Цел на текстовата информация: разпространение на информация, организация 
на идеи, архивиране на информация, индексиране на информация (например 
библиотеки и медийни центрове) 

 Елементи от текстова информация: думи, речници, параграфи, заглавия, стилове 
... 

 Видове текстови носители: Текстът приема много формати (книги, списания, 
вестници, плакати) 

 

Съвет за учителя: 

Може би бихте искали да запознаете учениците с библиотечното търсене и видовете 
класификация, норми и установените практики за цитиране (MLA, APA…)  
 

… към текста като визуализация      
 

 Основни елементи за дизайн на текст:  

 Typeface – Дизайн на буквите (шрифтове, размери, стилове ...) 

 Азбуки и числа (специални знаци ...) 

 Акцент (акценти, курсив, заглавия / подзаглавия, ...) 

 Оформление (връзка между текст и изображение, полета, колони, подравнения 
в страницата ...) 

 Линкове и хиперлинкове (библиографии, бележки под линия, съдържание ...) 
 

Съвет за учителя: 

Помолете учениците да анализират оформлението на статия във вестник или да 
сравнят стиловете на дизайн на различни вестници. Например могат да сравняват 
заглавия с шрифтове като Helvetica и Times New Roman (могат да ги проучват онлайн 
или с помощта на програма за текстообработка).  

Много от елементите на текстовия дизайн са предварително форматирани в софтуер за 
текстообработка и е уместно учениците да се запознаят с такъв софтуер, който 
всъщност използват, без да знаят дългата му история. 
 
 
 Нови кратки наративни форми съществуват наред с дългите наративни форми 
 
Тези промени засягат дигиталното разказване на истории, както и начина, по който се 
създават новини и фантастика. Дизайнът, оформлението и форматът на различните 
носители влияят върху начина, по който четем и пишем. Важно е да се разберат 
отделните характеристики на различните формати (визуален, аудио, текстов дизайн) и 
техния комбиниран потенциал за разказване на истории (във видеоигри, сериали, 
филми ...). Днес разказването става чрез дълги наративни форми (телевизионни 
сериали, саги, статии във вестници, графични романи ...), както и кратки наративни 
форми (туитове, публикации, "истории" ...).  
 
2. Медийните езици във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 
Какво е новото по отношение на езиците на дигиталните медии? 
 

Сесия 1: 45 мин. 
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Визуализациите изместват текста  
В дигитален свят визуализациите изместват текста, защото текстът се визуализира на 
екраните. Освен това много визуализации са вградени в текст повече от всякога. Текстът 
се използва в кратки наративни форми, в блогове, уикита, онлайн съобщения и е 
включен в платформите за социални медии, заедно с неподвижни изображения 
(фотография) или анимирани изображения (филм, видео).Изображенията и визуалните 
изображения са достъпни самостоятелно, генерирайки документи без текст (например 
Google Търсене позволява достъп само до „изображения“ или визуализация на данни за 
прогнози за времето). 
 
 Основни елементи на визуалния дизайн:  

 композиция (баланс, фокус върху центъра на интерес, кадър / извън кадър ...) 

 движение (посока, визуален поток, разположение, позиция, модели ...) 

 перспектива (3D, 2D, въртене,…) 

 ритъм (добавена стойност на звук, музика, текст ...) 
  

Мултимедийното съдържание рекомбинира текст, изображение и звук 
В дигиталния свят звукът е важен при разказването на истории: подкасти, видеоклипове, 
платформи за стрийминг на музика (Deezer, Spotify), видеоигри ... 
Съществуват много аудио формати, като MP3 за компресиране и прехвърляне на аудио 
файлове или WAV (Microsoft) за звуци от видеоигри. Стрийминг услугите осигуряват 
достъп до всички видове музикални стилове и формати (Spotify, YouTube, ...) ... 
 
 Основни елементи за звуков дизайн:  

 Хармония, тоналност 

 Звукови ефекти (всичко освен диалог и музика) 

 Музика  

Смесване: комбиниране на звукови елементи (баланс, ритъм) 
 Темпо и време за редактиране (със или без изображения) 

 Преходи (приглушаване, тишина / звук) 
 
3. Характеристика на медийните езици  

 
 Дискусия: Какви според вас са характеристиките на медийните езици? (25 

мин.) 
 

 Създаване на дигитални истории и тяхната редакция  
 Да бъдеш „създател“ (измисляне, смесване, ремиксиране, създаване на 

плейлист… дори като „любител“ или „про-ам“ (аматьори и професионалисти)) 
 Договор за споделяне + договор за информация (коментари, сътрудничество 

с други) 
 Платформи за финансиране на участие (като Kickstarter, GoFundMe и 

Indiegogo) 
 Осведоменост и осъзнаване на проблемите с авторските права  

 

Съвет за учителя: 

Можете да се съсредоточите само върху една от тези теми. 

Можете да накарате учениците да изследват платформи като Patron.com, Koffee.com, за 
да видят как могат да допринесат за финансирането на любимите си автори. 
 
 
 Формати и примери за медийни езици и дигитално разказване на истории 

(20 мин.)  
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 Видео игра 

 Инфографики и визуализация на данни  

 Уебкастинг и подкастинг  

Съвет за учителя: 

  Осведомете учениците, че използването на партньорски (peer-to-peer) софтуер може 
да представлява риск за сигурността на компютъра им, тъй като вирусите често се 
разпространяват, като биват прикачени към файлове с музика и изображения.   
 
 

 
 
 

 
 Консумацията на мултимедийно съдържание се е променила значително с 

появяването на интернет. Хората не трябва да купуват пълни CD-та, 
телевизионни сериал или книги, те могат да избират отделни елементи и да 
плащат само за някои от тях (например, купувайки отделни песни, а не албум в 
iTunes).  

 Бизнес моделите за издаване и музикалната индустрия също се промениха, от 
поръчване до закупуване абонамент, базиран на неограничен стрийминг на 
платформи.  

 Декодирането на сложен мултимедиен дизайн е важно за разбирането на 
информационната фабрика и информационните безпорядъци.  

 Дигиталното разказване на истории е способността да се създават дълги и 
кратки наративни форми, използвайки езиците на дигиталните медии, за да се 
предадат съобщения на целева група. Отвъд литературата и изкуствата, то се 
превърна в инструмент в много сектори като политика (за манипулиране на 
мнението) или социално застъпничество (за привличане на внимание към кауза).  

 Дигиталното разказване на истории може да съчетава очакванията от договора 
за споделяне (емоция, автентичност, близост) и изискванията на договора за 
информация (качество, проверка на източници, решаване на проблеми).  

 
 

 
 
 
 
 
4. Възможности и рискове на медийните езици? (15 мин.) 

 
 Дискусия: Какво знаете за авторското право?      

През 1996 г. повече от 100 държави подписаха два договора на Световната организация 
за интелектуална собственост (СОИС) относно интелектуалната собственост на 
дигиталното съдържание.  
 В ЕС директивата за авторското право в дигиталната епоха беше приета през 2019 г. 
Създател на съдържание автоматично има авторски права, освен ако не се откаже от 
тях, включително онлайн.  
 
 В САЩ „честната употреба” в авторското право позволява цитирането на дълги 
откъси, с изключение на случаите, когато се използват за образователни цели.   
 
 Creative Commons е нестопанска алтернатива на пълното авторско право (като 
share-alike (термин за лицензиране на авторски права, първоначално използван от 

Сесия 3: 45 мин. 
 

Резюме 
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проекта Creative Commons, за да опише произведения или лицензи, които изискват 
копия или адаптации на произведението да бъдат пуснати под същия или подобен 
лиценз като оригинала), така че съдържанието може да се използва безплатно, при 
условие че всички промени също се споделят с други). Той е склонен да реагира на 
появата на договора за споделяне със социалните медийни платформи и в 
нетърговската сфера (виж LP 1).   
 
Съществуват етични съображения относно въпросите, свързани с авторското право, и 
по-специално плагиатството (поради лесното смесване и ремиксиране на съдържание 
в платформите на социалните медии.  

Съвет за учителя: 

Можете да подтикнете учениците да помислят как самите те използват онлайн ресурси 
и да видите дали са запознати с проблемите с авторските права. Обърнете внимание на 
рисковете от плагиатството, тъй като софтуерът за откриването му все повече се 
разпространява в училищата и университетите.  
 

Ресурс: 

„Художникът във вас“ в наръчника „Мрежата, която искаме“ (http://www.webwewant.eu) 
предоставя редица дейности, които насочват младите хора да проучват собственото си 
творчество и да научат повече за плагиатството, авторското право и много други.  
 
 

Ресурс: 

Когато ви се наложи да публикувате проект онлайн, можете да обмислите да помолите 
учениците си да изберат общ лиценз по техен избор: https://creativecommons.org  Сайтът 
е преведен на много езици.  
 
 Възможности и рискове (20 мин.) 

 
Всеки трябва да бъде внимателен с незаконното съдържание. То може да приеме много 
форми като детска порнография, клевета и подбуждане към омраза към малцинствата. 
В медийните езици то може да приеме формата на онлайн реч на омразата или  
„секстинг“ без съгласието на някои от учаснитиците в разговора, дефинирано като акт 
на изпращане на внушаващо и категорично съдържание (често изображения и видео 
съобщения, чрез телефон, компютър, уеб камера или други устройства). Това има 
правни последици, но може да повлияе и на онлайн репутацията и онлайн присъствието 
(заради разширяването на социалните медии).  
 
Незаконното съдържание може да подложи на изпитание свободата на изразяване и 
мнение: то допира границите на това кое е приемливо или неприемливо в обществото, 
кое е толерирано или недопустимо, например някои форми на реч на омразата.  
 

Съвет за учителя: 

Много държави имат гореща линия за подаване на сигнал за незаконно съдържание.  
 
 

Източник: 

В ЕС, INHOPE е мрежа от национални горещи линии. Горещите линии работят 
съвместно с доставчиците на интернет услуги (ISP) и полицията и могат да ви помогнат 
да се справите с незаконното съдържание.  

http://www.webwewant.eu/
https://creativecommons.org/
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 Възможности и рискове: 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

•Медийни езици

•Авторски права за 
разказване на 
истории

•Креативност

•Взаимоотношение

•Етика

Понятия

•Правене на пари от 
творческа работа

•Себеизразяване

•Принос на професионалисти 
и аматьори

•Споделяне на съдържание

Възможности

•Кражба, 
злоупотреба

•Злоупотреба с 
авторските 
права

•Пиратство

•Незакооно 
съдържание

•Плагиатство

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

• декодиране на текст 

• декотиране на 
изображение

• декодиране на звукови 
елементи на дизайна

ТЪЛКУВАЙ

• лиценза на всяко 
съдържание, което искате 
да използвате / 
използвате повторно

•качеството на 
разказването на истории

РЕАГИРАЙ

• публикувайте безопасно с 
разбиране за авторското 
право

•поддържайте справедливи 
онлайн модели за авторско 
право

• сигнализирайте на горещи 
линии в случай на нарушение

АТР 
 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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5. Съсредоточете се върху КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (7С) 
(10 мин.)  

 
Креативността дава възможност 
на потребителите да овладеят 
редица по-висши когнитивни уме-
ния, от анализ на източници на 
данни до сортиране на значе-
нието на текст/изображение/звук 
и интерпретиране на информа-
ция.  
 
Всичко това са по-висши когни-
тивни умения, които разчитат на 
учене чрез игра и самостоятелни 
проекти. 
Вижте речник и въведение 

  
 
 
 Разделение на МИГ категории / индикатори за КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 
 

Учениците трябва да могат да: 

 
 
 
 
 Добавена стойност на МИГ към човешките права:     

 Свобода на изразяване 
 
 
 
 
 
 

описват кодовете и конвенциите на медийните езици (текст, изображение, звук)

разбират начина, по който медийните съобщения се организират и разпространяват 
съдържание

избират типа език и кодове, с които да кандидатстват за лична / колективна употреба

описват как се произвеждат и разпространяват медийни езици

създават и оценяват креативни мултимедийни разказвания на истории (разкази), 
използвайки медийни езици

изследват критично и идентифицират ефективността на предадената информация

си припомнят изборите на авторски права, честна употреба и Creative Commons относно 
онлайн произведените материали

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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6. Оценка (45 мин.) 
Посете уебсайт или разгледайта вестник/списание и помолете учениците да оценят 
текста, изображенията и принципите на дизайн (поне 2), които разпознават, следвайки 
медийното съдържание и дизайнерските решения по-долу (за да бъдат използвани 
повторно по време на МИЛАБ) 
 

Сфери Въпрос 

Оценка от ученика:  
Опишете и оценете 
последователността. 
Обосновете отговорите си. 

ПРИНЦИПИ НА 
ДИЗАЙН 

  

Изображение Композиция?...  

Звук Ритъм?...  

Текст Акцент върху думите?  

АУДИТОРИЯ и 
СЪОБЩЕНИЕ 

  

Производител Кой е написал или произвел 
това съобщение? 

 

Целева група Каква е целевата аудитория/ 
общественост? 

 

Предназначение Защо този пример е бил 
произведен? 

 

Ключово съобщение Какво е ключовото съобщение 
в примера? 

 

Средства Какви средства са избрани? 
Каква платформа е 
използвана?  

 

 
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_
k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing  

  

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 
2 - консолидиращ и 3 - задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да 
се следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен 
подход, в зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на 
резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, 
видеоклипове и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на 
учениците (AТР). 
 
ПРОУЧВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙН И КРЕАТИВНОСТ:  
 

ПРИНОС КЪМ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ ДИГИТАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА 

РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ (ТЕКСТ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ЗВУЦИ) ЧРЕЗ СКРИПТ, СТОРИБОРД И 

ИНФОГРАФИКИ.   

 
 
 
ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА ЗВУК И РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ  

 Анализ на звук и разказване на истории (45 мин.)  
Видеоклипове в YouTube (MTV на дигиталната ера, мото: „Излъчвайте себе си“) 
Помолете учениците да се разделят на малки групи. Накарайте ги да изберат музикално 
видео, което харесват и да попълнят ключовите елементи на звуковото съдържание и 
дизайн: 
 цел на аудио информацията 
 елементи на аудио информацията 
 свързани визуализации  
 свързани коментари (ангажираност, рейтинг, харесвания…) 
 проблеми с авторското право 

 

Съвет за учителя: 

YouTube по подразбиране е платформа за споделяне на видеосъдържание. Можете 
също така да ги насочите към Bandcamp, SoundCloud, Deezer или Spotify като 
алтернативни варианти за споделяне на музика.  
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 Анализ на звуковете и на разказването на истории (продължение) (2X 45 

мин.) 
Нека малките групи да продължат да изследват избрания от тях видеоклип.  
Помолете ги да влязат в интернет, за да съберат възможно най-много информация за 
избраната от тях песен, особено нейната употреба за разкаване на истории за „социално 
застъпничество“. 
 

Примери за източници: 
“Apes**t” , The Carters (2018) https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA 

“Born this Way”, Lady Gaga (2011)   www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw   

“God’s Plan”, Drake (2018) https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM 

“This is America”, Childish Gambino  (2018) www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY 

”Lemonade”, Beyoncé (2016) 
 
 
 Оценка и обратна връзка  (45 мин.)  

Слушайте музикални парчета от 60-те години като “We Shall Overcome” (Pete Seeger 
or Joan Baez, 1963) or “Blowin’ in the Wind” (Bob Dylan, 1963). Обсъдете и покажете как 
те са част от „политизирания рок“ и използвайте музиката като разказване на 
истории за контракултура. Обсъдете как те осъждат войната във Виетнам и 
пледират за граждански права.  
 
Допълнително: 
Изберете пример за политически ангажирана музика от вашата страна и я 
представете на учениците си. Например: Милена и песента „Неам нерви!“ от 1992 
година по време на промените в България. 
 
 
ЕТАП 2 (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВИЗУАЛНИ ИНФОГРАФИКИ И ИНТЕРФЕЙС  

 
 Анализ на визуализации и разказване на истории (45 мин.) 

МЕМОВЕ : ЖАБАТА ПЕПЕ 
 
Разделете учениците си на малки групи и ги помолете да разгледат известен мем: 
Жабата Пепе (подземният аватар на  жабата Кермит, създаден от Мат Фюри). 
Разгледайте мем банката: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog 
 
Вижте неговия произход (тийнейджърска анимация); проучете различните му аватари 
(Тръмп) и как те се използват в политиката (например по време на избори).     
 
Помогнете на учениците да обсъдят следните идеи, свързани с Пепе:  

 цел на визуалната информация: да привлече внимание, да синтезира 

много позиции, да създаде нови значения, да спомогне за запаметяване…  
 елементи на визуална информация: линия, контраст, структура, цвят, 

форма, обем и плътност, 2D или 3D… 
 видове визуални носители за мемове: неподвижни изображения, 

анимирани изображения, инфографики, комикси … 
 проблеми с авторските права: Мат Фюри (той води дела за злоупотреба 

с авторски права и се опита да „убие” героя си.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
http://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw
https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM
http://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog
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 Анализ на визуализации и разказване на истории, продължение (45 мин.) 
МЕМОВЕ: МЕМ БАНКИ 
 

 Съсредоточете се върху мемовете като цяло, извън прецизния пример на жабата 
Пепе. 

 Изследвайте подобни резултати онлайн, за да сравните допълнително: 
например, разгледайте други мем банки относно местните политици и помислете 
за тяхната визуална ефективност.  
 

 Правене на инфографики (продължение) (45 мин.) 
МЕМОВЕ: ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ  
ЕКИПНО ПРОУЧВАНЕ (2 ИЛИ 3) 
 

 Определете тема, която има социални, етични или политически последици (в 
МИГ), например относно дигиталния отпечатък, дигиталното разделение, 
стереотипите, кибер-тормоза.  

 Създайте мем за локална кампания (анти-кибер тормоз, про- екологично 
поведение...) 

 Изберете инструмент за публикуване  

 Сглобете фактите по визуален начин, като използвате някои принципи за 
визуален дизайн (отново използвайте мем, ако е необходимо) и някои налични 
инфографики (статистики, диаграми ...)  

 Публикувайте го (ако го намирате за удачно)  
 
 
 
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)  

Помолете студентите да оценят проекта си спрямо медийното съдържание и 
таблицата за дизайн: 
  

Сфери Въпрос 

Оценка от ученика:  
Опишете и оценете 
последователността. 
Обосновете отговорите си. 

ПРИНЦИПИ НА 
ДИЗАЙН 

  

Изображение Композиция?...  

Звук Ритъм?...  

Текст Акцент върху думите?  

АУДИТОРИЯ и 
СЪОБЩЕНИЕ 

  

Производител Кой е написал или произвел 
това съобщение? 

 

Целева група Каква е целевата 
аудитория/ общественост? 

 

Предназначение Защо този пример е бил 
произведен? 

 

Ключово съобщение Какво е ключовото 
съобщение в примера? 

 

Средства Какви средства са избрани? 
Каква платформа е 
използвана?  
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Етап 3 (18-19):  
ИЗГРАЖДАНЕ  НА УСТОЙЧИВО МУЛТИМЕДИЙНО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ 

 
 Мултимедийна продукция в социалните медии (45 мин.) 

Използвайте мобилни телефони, за да записвате и разменяте видеоклипове с културни 
аспекти от родните страни на учениците (музикална сцена, театрална сцена, експонати 
...).  
Научете ги да боравят с понятията за честна употреба, разрешения и кредити (снимка, 
видео) 
 Мултимедийна продукция в социалните медии (продължение) (45 мин.) 

След като получат своята „стори/история“ (за Instagram, Snapchat…), накарайте ги да 
разсъждават върху медийното съдържание и дизайнерската таблица: 

 цел на мултимедийната информация   
 елементи на мултимедийната информация     
 типове мултимедийно разказване на истории: Facebook live, Snapchat 

stories … 
 проблеми с авторските права 

 
 Мултимедийна продукция в социалните медии (продължение) (45 мин.) 

Нека учениците да преразгледат своята „история“ в съответствие със спазването на 
медийно съдържание и дизайнерската таблица, както и обратната връзка от другите.  
Нека да публикуват своята „история“, ако са доволни от нея. Когато е възможно, карайте 
ги да следят коментари, ангажираности, харесвания… 
 
 

Съвет за учителя: 

Можете да насърчите учениците си да създават интерактивни дейности (тестове, 
викторини, анкети ...) със софтуер и уебсайтове като Quia (www.quia.com/web). Те могат 
да създават интерактивни истории с Active Worlds или симулационни игри със Sim City  
 
 
 Оценка и обратна връзка  (45 мин.)  

Накарайте учениците да напишат кратко есе, в което отразяват и оценяват 
ефективността на своята „история”. Те могат да използват медийното 
съдържание и дизайнерската таблица, за да се съсредоточат върху елементите, 
които считат за по-важни.  
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5. Социални медии (онлайн присъствие, онлайн репутация) 
 

 
  

Първата част разглежда знанието за социалните медии и добавената стойност на МИГ.  
 

Втората част е Медийна информационна лаборатория (MИЛАБ). Тя се занимава с 

практически подход към преподаването на онлайн присъстивето, дигиталния отпечатък и 
онлайн репутацията.   
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Електронно или Онлайн присъствие 
 Идентичност  
 Електронна или Онлайн репутация  

 Участие 
 
 
Схема 
ЧАСТ 1      Изграждане на знания 

1. Социалните медии преди 
2. Социалните медии в дигиталния свят  
3. Характеристики на социалните медии  
4. Възможности и рискове  
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ  
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ 2     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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Сесия 1: 45 мин. 
 

 
 ЧАСТ 1  (4 x 45 минутни сесии)  

 
1. Въведение  (20 мин.) 
Медиите са били „социални“ още преди да съществуват социалните платформи. Винаги е 
имало междуличностна комуникация и канали за информация между хората и медиите, но те 
бяха ограничени. Преди имаше линеен, йерархичен модел, от медии към обществеността, 
без много обратна връзка от аудиторията и потребителите (например писма до редактора). 
Той беше част от договора за информация с експерти (журналисти, библиотекари, ...), които 
случват и контролират медийния поток.  
 

 Дискусия:  
Как преддигиталните медии са се отразили на вашата държава в миналото: 

 кино; печатна преса …  

 връзката със свободата на изразяване, цензурата, пропагандата  

 връзка с бизнеса (и работни сфери като журналистика ...)  

 

Съвет за учителя: 

За да създадете самочувствие у учениците относно използването на медиите и свързаните с тях политически и 
обществени проблеми, помолете ги да дадат конкретни примери за различни медии, които използват.  

 Допълнително, те могат да си водят дневник през седмицата и да споделят някои от основните модели, които 
виждат в клас.  

 
2. Социалните медии във връзка с дигиталния свят  (25 мин.) 

 Какво е новото с дигиталните социални медии?  
Хората са упълномощени да създават медийно съдържание и да дават обратна връзка, да 
коментират и редактират благодарение на интерактивните функции на дигиталните мрежови 
технологии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Savoir*Devenir 
 
  

Мобилност                 Социални медии  Хибридност 
Взаимосвързаност  (Facebook, YouTube…) Участие 
Мултимедийни формати     Анализ на големи данни 
 
Посредничество от доставчици на услуги  Посредничество от 

социално медийни платформи  
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 Разбиране на новата еволюция на думата „информация“: новини, документи, 
данни  

 
 

3. Характеристики на социалните медии  

 Дискусия: Характеристики на социалните медии според вас (25 мин.). 
предложени елементи:  
 Изграждане на лични профили и управлението им (лични данни, снимки, връзки, 

коментари, статистика, публикации и параметри за сигурност) 
 Свързване с приятели и хора (включително проследяването и подтикване)  
 Качване на съдържание (оригинални продукции, смесване, ремиксиране…)  
 Споделяне (лични и публични разговори, коментари, рейтинг, препоръки, 

сътрудничество)  
 Купуване и продаване онлайн  
 Да бъдеш „гражданин“: харесване, гласуване, препоръчване… (подобно ли или не 

на политическото гласуване?)  
 …. 

 

Съвет за учителя: 

За източник на статистики относно социалните медии и информации в различните държави, използвайте 
Дигитален доклад 2019  

https://wearesocial.com/uk/digital-2019  

 
 Мислене относно активно участие:  
Въпроси за участие на ученици: 

 Дали става въпрос за себеизразяване? За онлайн присъствие на всяка цена? 

 Става ли въпрос за тролване и влияние (influencing)?    

 Как може да допринесе за демокрация? В училищата? Извън тях?  

 Вие минималистична форма на участие ли предпочитате (само сърфиране в 
интернет или кликане)? Или предпочитате да бъдете част от онлайн 
обществата (да публикувате, допринасяте и дискутирате? Колко от тези 
неща правите? Колко често?  

 Как преминавате от минималистична форма на участие към по-активна 
позиция?  

Данните 
предоставят 
информация 
чрез мащабно 
търсене и 
профилиране.

ДАНННИ

Документите 
предоставят 
информация чрез 
класификационни 
системи и 
дигитални 
файлове. 

ДОКУМЕНТИ

Новините 
предоставят 
информация 
чрез медийни 
формати. 

НОВИНИ

Session 2: 45 MINS 
 

https://wearesocial.com/uk/digital-2019
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От участие към сътрудничество до принос: стъпаловидни форми на онлайн 
ангажираност  
 Участието означава включване и установяване на постоянно лично присъствие 
в интернет.  

Сътрудничеството означава споделяне на съдържание с други хора.  
Приносът означава създаване на оригинално съдържание съвместно с други 

хора и определяне на разликите.  
 

 Формати и примери за социални медии (20 мин.)  

o Социални мрежи (напр. Facebook) 
o Микроблогване (напр. Twitter)   
o Споделяне на медии (напр. Pinterest) 
o Дискусионни форуми (напр. Wikimedia) 

 

 

 
  

УЧАСТИЕ

•изразяване

•споделена експертиза

•споделено съдържание

СЪТРУДНИЧЕСТВО

•взаимодействие

•споделени контакти и 
съдържания

•ремиксиране, преговор

ПРИНОС

•отражение

• класифицирани умения и 
компетенции

•оригинално създаване

•сътрудничество, съвместно 
изграждане

•обратна връзка

Социални мрежи Микроблогване
Споделяне на 

медии

Дискусионни 
форуми

Skype/ WhatsApp и 
поддържане на връзка 

с хора от чужбина

Резюме 
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Съвет за учителя: 

Няма никаква крайна класификация за социални медии. Появяват се нови формати (например частни мрежи като 
VPN или допълнителни платформи като TikTok or Discord). Проверете за нови формати и посъветвайте учениците 
да следят за тях. И не забравяйте, че сайтовете и платформите за видеоигри все по-често се държат като социални 
медии, където играчите могат да си пишат докато играят.  

 
 
Създайте карта на вашите любими социални медии и я попълнете спрямо високи или ниски 
нива на участие, сътрудничество и принос.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Възможности и рискове на социалната медия  

 Дискусия: (15 мин.) 
 Как използвате социалните медии?  
 Какво е вашето най-добро/лощо преживяване?  

 

Съвет за учителя: 

Можете да накарате учениците да създадат текст в облак от това сравнение с акцент върху възможностите или 
рисковете.  

Пример за безплатен инструмент за създаване на текст в облак.  

https://www.wordclouds.com/ 

https://wordart.com/ 

 
 
  

Вид Цели Примери Характеристики на участие 

Широка 
общественост 

Свързва приятели Facebook, Twitter, 
Snapchat 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос  

Споделяне на 
съдържание 

Публикуване на 
съдържание,  
генерирано от 
потребители 
складиране, микс, 
ремикс 

YouTube, Pinterest, 
Instagram, SlideShare 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос 

Писане на 
съобщения 

Комуникация Skype, Facebook 
Messenger, WhatsApp 

Предимно участие  
 

Професионални 
мрежи 
 

Мрежови общности LinkedIn Предимно участие  
 

Социални 
отметки  

Организиране на 
отметки 

Pearltrees, Diligo, 
Delicious 

Предимно участие  
 

 
Педагогически 
инструменти 
 

Създаване на 
съдържание  

Izi Travel 
Padlet 

Предимно сътрудничество  

 
Wikis 

Споделяне на 
съдържание с 
отворен код 

Wikipedia, Wikio, 
Vikidia 

Предимно принос 

Сесия 3: 45 мин. 
 

Сесия 3: 45 мин. 
 

https://www.wordclouds.com/
https://wordart.com/
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 Възможности и рискове (20 мин.) 

 
 
 

 
 
 

 

   
  

•Онлайн присъствие

•Онлайн репутация

•Участие

Понятия

•Социално и когнитивно 
учене

•Влияние, положителен
образ за себе си 

•Принос, Сътрудничество

Възможности • Кибертормоз

• Кражба на 
самоличност 

• Реч на омразата

• Злоупотреба

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

• Онлайн присъствие

• Онлайн репутация

• Договор за споделяне

ТЪЛКУВАЙ

• Формати

•Принос/ 
Сътрудничество/ Участие

РЕАГИРАЙ
• Насочете се към активно 

участие

АТР 
 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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5. Фокус върху СЪТРУДНИЧЕСТВОТО / РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ И 
КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ (7C)  (10 мин.) 
 
Сътрудничеството е близко по зна-
чение до участието и представлява 
здравословно взаимодействие с 
други хора в онлайн обществата 
чрез уикита, блогове, игри и 
социални медии. То включва 
ценности и нагласи, свързани с 
активното сътрудничество и с 
разрешаването на конфликти. 
Медиите могат да бъдат причини за 
конфликт (те предават стереотипи, 
поляризират ...), а също така могат 
да помогнат за разрешаването на 
конфликт (противодействие на 
речта на омразата, засилване на дебата ...). 
Вижте речник и въведение  
 
 

 Разделение на МИГ категории / индикатори:  СЪТРУДНИЧЕСТВОТО / 
РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО 
ОБЩУВАНЕ 
 

Учениците трябва да могат да: 

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 Свобода на словото  

 Участие  
 
 
 
 
6. Оценка и обратна връзка (45 мин.)  
 

опишат използването на социалните медии

разбират начина, по който социалните медии са организирани как разпространяват съдържание, 
както и начина, по който събират данни

изберат кои социални медии да използват за лични / колективни ситуации (онлайн присъствие и 
онлайн репутация))

разпознава и изброява различните видове участие / сътрудничество, достъпни онлайн

се ангажират в смислени и конструктивни дейности онлайн

Сесия 4: 45 мин. 
 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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Помолете учениците да напишат презентация за себе си в избрана социална медия (под 
формата на публикация), в която да представят един от своите културни интереси 
(музика, игри, история и т.н.). Всяка група избира един от постовете и упражнява 
критично мислене по въпроса, като предлага предложения как да го подобри. Обсъдете 
дали може да бъде публикувана и защо. 
 

7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  
  

 
 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1-начален, 2- 
консолидиращ и 3- задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 
 

ПРОЧУВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО / РАЗРЕШАВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИ И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ  

Принос към социалните медии чрез ТУИТ, ПУБЛИКАЦИЯ, ВИЗУАЛНА 

ИСТОРИЯ … 

 
ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА ЛОГИКАТА НА РАБОТАТА В МРЕЖА И ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕТО 

 
 ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И РАБОТА В МРЕЖА  (2 x 45 мин.) 

 
 Разгледайте три социални мрежи: напр. Facebook, Twitter и Instagram 
 Какви са техните функционалности?  
 Как те насърчават работата в мрежа? 
 Забелязвате ли сдържаност?  
 Как можете да видите анализите и статистиките си?  
 Какво ви казват те за вас самите? Щастливи или нещастни ви правят? 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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 Обмисляне на НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕТО: КИБЕРТОРМОЗ 

(45 мин.)  
 
Използвайте Mentimeter или Beekast или подобно приложение, за да накарате 
учениците да гласуват дали следните твърдения са верни или неверни: 
 Кибертормозът е тормоз.  
 Кибертормозът няма никакви реални последствия.  
 Кибертормозът може да бъде спрян, ако се сигнализира на време.. 
 
Пребройте резултата от гласуването и дискутирайте в час.  

  

Съвет за учителя: 

Анонимното гласуване може да даде по-искрени отговори по тези чувствителни теми.  

 
 

 ОЦЕНКА (45 мин.)  
Разгледайте десетте най-добри Instagram акаунти по държави в Уикипедия: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Instagram_accounts#By_country 
 

Сравнете с тези във вашата страна.  
Какви прилики и разлики виждате?  

 

Съвет за учителя: 

Може да дискутирате относно глобалната младежка култура и начина, по койте се разпространява от социалните 
медии. Позволете на учениците да изберат акаунт в социалните медии, който искат да проучат, и им помогнете да 
развият критичен поглед върху това, на което са изложени.  
 

 
ЕТАП 2  (16-17):  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ  

 
 ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ: (45 мин.) 
Онлайн търсене 

 Нека учениците влязат в Google или някоя друга търсачка и да потърсят 
имената си или имената на някой известен, когото харесват (YouTuber или 
инфлуенсър).  

 Какво забелязват в този човек? Класирането/ Рейтинга на страницата, 
харесванията, коментарите трябват да бъдат взети предвид.  

 Направете обща дискусия в класа за това как могат да подобрят онлайн 
репутацията си…  

 

 
 

 Обмисляне на  НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА: РЕЧ НА ОМРАЗАТА 

(2 x 45 мин.) 
Ролева игра:  
 

 Разделете класа на малки групи и накарайте всяка група да напише текст, при който 
ученикът е тормозен онлайн и е подложен на реч на омразата.  

 Заедно с класа проведете дискусия за възникналите чувства и емоции, за 
последствията офлайн и за правните последици.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Instagram_accounts#By_country
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Съвет за учителя: 

В много европейски държави, речта на омразата е незаконна и може да бъде докладвана.  

 
 ОЦЕНКА  (45 MINS)    

 
Писане на есе: човек, който познавате е намерил лъжи за себе си в онлайн 
пространството. Как ще му/ѝ помогнете да се отнесе към ситуацията?  

 
 
ЕТАП 3 (18-19): 
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО Ѝ.  

 
 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ (45 мин.) 

Създаване на онлайн портфолио:   
 Нека учениците да влязат в WordPress и да започнат да създават свой профил.   
 Помолете ги да помислят за типовете съдържание, което биха искали да 

публикуват.  
 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ (Продължение) (2 x 45 мин.) 
Създаване на онлайн портфолио:    
 Нека учениците да публикуват документ по техен избор (от минали курсове или 

други часове)  
 Наблюдавайте коментарите и отговорите на WordPress  
 Какви тендеции се наблюдават според учениците и защо?  
 

 ОЦЕНКА  (45 мин.)  
Нека учениците да напишат публикация за това, което са научили за 
социалните медии. По време на сесията за съвместно писане трябва да им 
помогнете да преразгледат публикацията. След като я редактират, 
насърчете ги да я публикуват там, където е най-подходящо (може да бъде 
в училищен вестник или блог, блог на национален вестник…) 

 

Съвет за учителя: 

Съставете съвместна таблица от оценки, определящи точки за всяка от трите части: сътрудничество, участие 
и принос.  
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6. Стереотипи и реч на омразата 
 
 

 
  

Първата част разглежда знанието за стереотипите и добавената стойност на Медийната 
и информационна грамотност (МИГ). 
 

Втората част е Медийна информационна лаборатория (MИЛАБ). Тя се занимава с 

практически подход към преподаването на стереотипи и реч на омразата.  
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Стереотипи 
 Реч на омразата 

 
 
Схема 
ЧАСТ 1      Изграждане на знания 

1. Стереотипите преди дигиталния свят  
2. Стереотипите и речта на омразата в дигиталния свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ 2     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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 ЧАСТ 1  (4 x 45 минутни сесии) 
1. Въведение    (25 мин.) 
Разгледайте Мона Лиза … през времето  
Създаването на какви стереотипи предизвиква тя? Красота? Мода?  
 

   
Източник:    Mona Lisa through the years | MONA LISA | Funny memes ... 
pinterest.com/pin/401313016780630030 

 
Разделете се на малки групи и си измислете някакви „накърняващи коментари“.  
Обсъдете ги в час, като изберете ученик за „докладчик“, за да отбележите основните 
точки на дискусия. 
Опрадвани ли са? Дали технологията е направила стереотипизирането по-лесно? А 
тормозът и речта на омразата? Как могат да бъдат избегнати или да им се 
противодейства?  
 

Съвет за учителя: 

Стереотипите често са във връзка с културата, така че можете да изберете други примери от вашия местен 
контекст. 

Опитайте да направите няколко групи, които се занимават с различни стереотипи, включително пол, раса, 
социални представителства, с които биха били запознати. 

Мем банките са пълни със стереотипни изображения (вижте мема на жабата Пепе) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog) 

 
  
  

Сесия 1: 45 мин. 
 

https://www.pinterest.com/pin/401313016780630030/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog
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2. Стереотипите във връзка с дигиталния свят  (20мин.) 

 Какво е новото по отношение на стереотипите?  
Като основен културен феномен социалните медии усилват стереотипите и създават ехо-
камери по темите за жените, малцинствата, мигрантите ... 
Анонимността и желанието за придобиване на онлайн репутацията и онлайн признание 
(харесвания, коментари, кликвания ...) може да предизвика стереотипни преувеличавания. 
Социалните медии могат да насърчават речта на омразата и да я разпространяват 
широко. Договорът за споделяне на социални медии може да засили стереотипите: 
споделяне на изображения, създаване на емоционални визуализации, предизвикване на 
коментари, с цел повлияване на мнението ... 
Проследяването на онлайн стереотипи също може да покаже кой има интерес да ги 
засили. Стереотипизирането може да бъде сигнализирано и може да бъде извадено на 
показ чрез създаване на контра - разкази. 
 
Помолете учениците да намерят примери за онлайн стереотипи, които са забелязали 
в любимата си социална мрежа или видео игра.  
 

Съвет за учителя: 

Ехо-камера е термин, който описва ситуация онлайн, при която хората са изложели мнения само от един тип или 

мнения, които са подобни на техните собствени, защото остават в една конкретна общност. Може да има ехо-
камери за антимигрантски политики, антифеминистки твърдения, ... (и обратно, някои са про-мигрантски, 
профеминистки). 

 
 
 
 
 
3. Характеристики на стереотипите. (25 мин.) 

 Дискусия: Характеристики на стереотипите според вас: 
 Представяне на властовите отношения и техните пристрастия между различни 

обществени групи (млади срещу стари; жени срещу мъже; граждани срещу 
мигранти ...)  

 Насърчаване на груповото сближаване, подчертавайки стойността на 
принадлежността към групата за разлика от тези извън групата (ние срещу тях) 

 Цели: подсилване на поведението и ценностите на включване / изключване   
 Рискове: изключване, реч на омразата; липса на уважение; изключване и 

отлъчване от обществото;  
 Недостатъчно представяне на групи или правенето им на невидими в очите на 

обществеността (малцинства ...)  
 Създаване или засилване на неравенства между групите в дадено общество 

(властови отношения)  
 

 
 
 

 силата на медиите и информацията за представяне на стереотипи, за тяхното 
възпроизвеждане и широко разпространение; противно на това, медиите могат да 
помогнат в борбата със стереотипизирането и да помогнат за разрешаване на 
конфликти.  

 нужда от етика при общуване, за да не нараняват други и съответно да не бъдат 
наранявани   

 

Сесия 2: 45 мин. 
 

Резюме 
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 Формати и примери за стереотипи, предавани чрез изображение, текст, звук (20 

мин.) 
o Видеоигри (ние срещу тях, ултрамъжественост, ултраженственост)  
o Видеоклипове (ултрамъжественост, ултраженственост, насилствени ситуации ...) 
o Микро-блогове (ефектът на кратките изречения върху преувеличаването на 

стереотипите) 
o Видеоклипове онлайн (инфлуенсърите и засилването на „ефекта на Лолита“ за 

момичета, продаващи козметични продукти, т.е. млади непълнолетни 
свръхсексуални момичета, обръщащи се към своите връстници, но наблюдавани 
от по-възрастни хора) 

o Instagram, Snapchat визуални истории (и тяхното разчитане на стереотипите) 
o Форум за дискусии (посрамване и коментиране на външния вид, поведението, 

етническата принадлежност на хората ...) 
 

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да дадат конкретни примери за стереотипи за всеки изброен формат и 
може би ще намерят някои други, които не са посочени тук, за да разширят упражнението и 
да стимулират критичното си мислене.  
 
 
4. Възможности и рискове на стереотипите?  

 Дискусия (15 мин.) 
Как вие използвате стереотипите?  
Какъв е вашия най-добър/ най-лош опит с тях?  
 

Съвет за учителя: 

Попитайте учениците за аватарите, които използват в своите видеоигри. Как ги конструират? Какви аксесоари 
избират? Аватарите и техните аксесоари са със силно подчертани полови характеристики, често наблягащи на 
сила, сексуалност и т.н.  прекалено много 

Допълнително, ако нямат аватар, накарайте ги да си направят и да сравнят резултатите от своя избор. Отидете 
на сайт за създаване на аватари и вижте как те се занимават с избора на черти като коса, очи, цвят на кожата.…  
https://avatarmaker.com/  

 
NB: Изследванията показват, че персонализирани аватари в неигрови светове (където потребителите 
са склонни да избират свободно) предпочитат по-светлите цветове на кожата пред по-тъмните цветове 
на кожата (Lisa Nakamura. Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the Internet. Routledge, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Възможности и рискове (15 мин.) 

Сесия 3: 45 мин. 
 

https://avatarmaker.com/
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•"В групата" 
срещу "извън 
групата" (ние 
срещу тях)

•Онлайн 
репутация

•Отношения

•Ценности

Понятия

•Принадлежност

•Позитивно 
изображение

•Споделяне

•Достойнство/ 
респект

Възможности
•Отчуждаване на 
другите

•Негативно 
изображение

•Изключване

•Омраза/ 
Намразване

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

•Типове стереотипи

•Целеви групи

•Мотиви

•Рискове

ТЪЛКУВАЙ

•Автори

•Линкове

•Мрежи

РЕАГИРАЙ

•Сигнализирайте

•Изграждайте контра-
разкази, за да 
разгадаете 
стереотипите

АТР 

 

Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 



 

www.in-eduproject.eu 
   
 

6 

 
5. Фокус върху КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ и КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО/ РЕШАВАНЕ НА НА 

КОНФЛИКТИ (7C)  (15 мин)  
 
Разрешаването на конфликти е 
свързано със сътрудничеството, тъй 
като насърчава здравословното 
взаимодействие с други хора в онлайн 
общностите, чрез уикита, блогове, игри 
и социални медии. Тo включва ценности 
и нагласи, свързани с активното 
сътрудничество и принос, както и 
инструментите за създаване на контра-
разкази като дигитални разкази и онлайн 
опровержения  
вижте въведението и терминологичния 
речник 

 
 Разделение на МИГ категории / индикатори:  КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ и КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО/ РЕШАВАНЕ НА НА КОНФЛИКТИ 
 

Учениците трябва да могат да: 
  

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 Достойнство  

 Свобода на изказване  

 Участие  
 
 
 
 
6. Оценка и обратна връзка (45 мин.) 
Есе: От Мона Лиза до Лара Крофт: Дали наистина жените са изминали дълъг път? 
 

разпознават стереотипите в масмедиите и социалните медии

разбират начина, по който масмедиите и социалните медии създават баланс на 
силите между "в групите" (доминиращи) и извън групите (малцинство)

използват критично мислене, за да разпознават гледните точки на различните 
страни и техните поляризиращи тенденции

идентифицират източниците, които насърчават конфликта между страните

намират източници, които предоставят обективна информация за различни 
групи

разработват стратегии за предотвратяване на речта на омразата (разрушаване на 
стереотипите)

създават контра-разказ за разрешаване на конфликти

Сесия 4: 45 мин. 
 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на уроците)  

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  

 
 
 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3 - задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 
ПРОУЧВАНЕ НА  КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО/ 
РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  

ПРИНОС КЪМ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ЧРЕЗ ТУИТ, ПУБЛИКАЦИЯ, ВИЗУАЛНА 

ИСТОРИЯ  

ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ  

 
 АНАЛИЗ НА ВИЗУАЛНАТА ГРАМОТНОСТ (45 мин.):  

В малки групи разгледайте различни популярни видео игри (Lara Croft, World of Warcraft ...) 
Как се изобразяват жените? Как се изобразяват мъжете? Какво мислите за образа на 
„непознати“ или „извънземни“? 
 

 АНАЛИЗ НА ВИЗУАЛНАТА ГРАМОТНОСТ (продължение) (2 x 45 мин.) 
Заедно с целия клас вижте кое студио създава образите и историите на избраната видео 
игра. 
Погледнете противоречията, възникнали по този избор на продукция. 

 
Заедно напишете публикация за блог, който популяризира контра-разкази, които се борят 
със стереотипите. 
 

Съвет за учителя: 

Може да искате да въведете понятия като „мъжки поглед“ в Холивуд или местни кинематографски продукции, 
примамването на „екзотичния поглед“ и неговите визуални ефекти.. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Анализ на видео клип: Beyoncé and Jay-Z at the Louvre singing “Apes**t” 
Какво е тяхното послание? Как използват картината Мона Лиза? 
Каква е тяхната стратегия за разрешаване на конфликти по отношение на 
стереотипите? 
 
 
 
ЕТАП 2  (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВНАЕ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА  

 
 БАЛАНСИРАНЕ НА ДОСТОЙНСТВО И СВОБОДА НА СЛОВОТО (45 мин.) 

Анализ на лекцията: Представете Статия 1 (Достойнство) и Статия 19 (Свобода на словото) 
на Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) 
Съвместими ли са? Може ли всичко да се каже за всеки?  
Какво казва законът във вашата страна? Какъв е законът, приложим към базираните в 
САЩ социални медии?  
 

Съвет за учителя: 

Обърнете внимание, че в САЩ социалните медии са защитени от първата поправка на Конституцията. Така че 
всеки вид изразяване (включително расизъм, реч на омразата ...) е позволен. Това може да се сблъска с 
европейските правни тълкувания, които санкционират речта на омразата ... 
 

 ПЕЧЕЛЕНЕ НА УВАЖЕНИЕ  (2 x 45 мин.) 
Търсене в Интернет: разгледайте историята и еволюцията на усмивките 
(смайлитата) и емотиконите. 
Как преминаха от няколко стереотипни западни фигури към много широк спектър от 
мултикултурни варианти? 
Кой започна спора? Какво мислите за направените промени? Ефективни ли са в своето 
послание за „разнообразие“? 

Съвет за учителя: 

Можете след това да ги помолите да намерят инструмент за създаване на персонализирани емотикони, за да 
разберат как дигиталните инструменти могат да бъдат ограничени и да спомогнат за възпроизвеждането на 
стереотипи.  

Инструмент за създаване на емотикони можете да намерите на: https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-
tools/ 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Погледнете и слушайте (цензурирани) видеоклипове на стендъп комедианти, които са 
склонни да използват реч на омразата.  
Достатъчно силна ли е тяхната „артистична“ свобода, за да компенсира вредите от 
„речта на омразата“?  
Цензурата ли е решението?  
 

Съвет за учителя: 

Ако показването на цензурирани изображения не е прието във вашата страна, можете да изберете материали, 
които предизвикват по-малко противоречия. Например официалния списък със санкции и глоби, издадени на 
канали и уебсайтове от органите за регулация на медиите във вашата страна, по повод това, че използват 
неподходящ език или изображения.  

 

https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-tools/
https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-tools/
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ЕТАП 3 (18-19):  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  

 
 СЪЗДАВАНЕ НА КОНТРА-РАЗКАЗИ (45 мин.) 

Анализирайте следното твърдение: „Имаме 1 милион безработни. Имаме 1 милион мигранти. 
Ако изпратим мигрантите обратно в страните им, проблемът с безработицата ще бъде 
решен“.  
Какво мислите за използваната реторика? Как бихте подходили към разбиването на този 
мит?  
 

 СТРАТЕГИЯ ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ 45 мин.) 
 Изследване на статистически данни за безработицата, мигрантите 
 Проверка на данни за работни места на мигрантите и приобщаването на 

мигрантите 
 Писане на публикация за основни факти за мигрантите и работните места във 

вашата страна, с включена формулировка за опровергаване  
 

 ПУБЛИКУВАНЕ НА КОНТРА-РАЗКАЗ (45 мин.) 
 Проучване и сравняване на уебсайтове, които биха приели част от 

опровергателните аргументи относно мигрантите / безработицата 
 Избор на уебсайт и разглеждане на редакционната линия 
 Публикуване на историята  

 

Съвет за учителя: 

От помощ може да ви е тази формула за опровергаване: https://courses.lumenlearning.com/wm-
writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/ 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Вижте историята, която сте публикували поне една седмица по-късно.  
Има ли коментари, харесвания, ангажираност? Какво показва статистиката? Как могат 
да се тълкуват някои от реакциите (или липсата им)? Какъв тип отговори / опровержения 
могат да бъдат подготвени, ако има такива?  

 
 

 

https://courses.lumenlearning.com/wm-writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/
https://courses.lumenlearning.com/wm-writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/
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7. Защита на лични данни и поверителност 
 
 

 

 
  

Първата част разглежда знанията относно поверителност и добавената стойност на 
медийната информационна грамотност (МИГ) (гражданска компетентност). 

 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя съдържа 
практически подход за преподаване на тема поверителност. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Данни 
 Големи данни  
 Поверителност 
 Фишинг  
 Условия за използване на услугите  
 Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 Информираност на потребителите  
 

План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Поверителността преди  
2. Поверителността в дигиталния свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

  
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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 ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
 
1. Поверителността преди дигиталния свят  (20 мин.)  
  
Поверителността е състояние, при което човек не е наблюдаван или обезпокояван от други 

хора. Знаците, изображенията и символите, които създават нашата идентичност, са всички 

онези неща, което може да считаме за лични и не бихме искали да бъдат разкрити пред 

обществеността, защото са интимни и / или могат да имат влияние върху безопасността на 

човека.  

Тя е дефинирана от закона в много страни и от Всеобщата декларация за правата на човека 

(1948 г.), при която защитата на личните данни има общо с целостта и безопасността на 

лицето:  

⮚ Член 12 на поверителността  
⇒ „Никой не може да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, 

семейството, дома или кореспонденцията, нито на посегателства срещу неговата чест 
и репутация. Всеки има право на защитата на закона срещу такива намеси или атаки.“  

 

⮚ Член 3 на безопасността 

⇒ „Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.“ 

 

Съвет за учителя: 

Младите хора често не са на едно мнение с възрастните за това какво трябва да бъде лично и какво може да 
бъде публично или споделяно с приятели.  
Дебатът за това, което учениците смятат за „интимно“, може да бъде добър начин да започнете.  

 

Препратки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да прочетете цялата декларация онлайн, посетете: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/index.html 

 

Сесия 1: 45 мин. 
 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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2. Поверителността във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 
 

 Какво е новото за поверителността и личните данни?  
Онлайн Поверителносттасе основава на два типа данни, както е изразено в последния 
Европейски регламент за защита на данните (ЗЗЛД, 2018):  

 
 

 
 Навигацията и онлайн дейностите оставят дигитални отпечатъци!  

Интернет и неговите мрежи са инфраструктура от услуги, достъпни чрез доставчик, който 
изисква вашите данни (IP адрес, пакет, ...) за складиране, сърфиране, стрийминг, мрежи ... 
Тези услуги са свързани и с други устройства (например камери на лаптопи, микрофони) и 
събират данни от вашата навигация. 
Вашата навигация оставя отпечатъци: история, временни интернет файлове, геолокация, 
съобщения ...  
 
Два вида данни се събират онлайн, които могат да разкрият елементи от вашата 

поверителност в интернет: 

⇒ данни, умишлено предоставени от вас (гражданско състояние, адрес на публични 
записи, публикации под формата на текст и изображения, харесвания, гласувания ...)  

⇒ данни, генерирани и събирани, без ваше знание, докато сърфирате онлайн 
(бисквитки, истории за навигация, ...)  

 

 
Лични данни 

 

„Лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с 
идентифицирано или подлежащо 
на идентифициране физическо 
лице („субект на данните“); 
идентифицируемо лице е това, 
което може да бъде 
идентифицирано пряко или 
косвено, по-специално чрез 
справка за идентификатори като 
име, идентификационен номер, 
данни за местоположение, 
онлайн идентификатор за един 
или повече фактори, специфични 
за физическата, физиологичната, 
генетичната, умствената, 
икономическата, културната или 
социалната идентичност на тозва 
физическо лице. 

Чл.4(1) на Европейски регламент 
за защита на данните 

ИЗТОЧНИК: 
https://www.whitecase.com/publications/art
icle/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-
general-data-protection-regulation 

 
Чувствителни лични данни  

 

"Чувствителни лични данни", 
както са дефинирани в 
директивата, са лични данни, 
разкриващи расов или етнически 
произход, политически възгледи, 
религиозни или философски 
убеждения, членство в 
професионална организация и 
данни относно здравето или 
сексуалния живот на физическото 
лице.  
Чл.9(1) на Европейски регламент 

за защита на данните 
ИЗТОЧНИК: 

https://www.whitecase.com/publications/ar
ticle/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-
general-data-protection-regulation 
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Тези данни се събират, анализират и използват от алгоритми за различни цели, основно 

търговски. Техниките за профилиране, прогнозиране и подтикване се нуждаят от вашите 

данни, за да ви насочат по-добре!  

В Съединените щати, дори преди дигиталната ера, събирането и използването на лични 

данни се е управлявало от търговските закони и по този начин е разрешено обобщаването на 

данни от различни бази данни от трети страни. В Европа, особено след ЗЗЛД, подобни 

действия не могат да се извършват без съгласието на гражданите. 

3.  Характеристики на поверителността (25 мин.) 

 
 Дискусия: Какви според вас са характеристиките на 

поверителността? 
 

 Контрол върху дигиталния отпечатък 
 Управление на дигиталния отпечатък, онлайн репутацията и онлайн присъствието 
 Качване на съдържание и публикуване, като се следи за спазване на границите 

между поверителност и интимност, публични и лични сфери 
 Договор за споделяне (лични и публични разговори, коментари, сътрудничество с 

други) 
 Онлайн купуване и продаване и проблемите с фишинг и кражба на самоличност 

    

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да проучат уебсайта на вашия национален център за защита на данните и услугите, които 
той предлага. 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world     

 
 

 
 
 

 
 Нарушаването на нечии права на поверителност може да доведе до незаконно 

наблюдение и стресови ситуации. 
 Онлайн регулацията е сравнително скорошна и варира значително между Европейския 

съюз, САЩ и други региони в света. Това може да доведе до затруднения в 
трансгранично пространство като Интернет.  

Съвет за учителя: 

Не забравяйте да попитате учениците дали някога са били изненадани от спам или натрапчива реклама след 
посещение на уебсайт. Попитайте ги как са се чувствали и какво е трябвало да направят.. 

 
 Формати и примери за поверителност и защита във връзка с компетенциите за 

Информираност на потребителите (20 мин.) 
⇒ Условия за ползване  
⇒ ЗЗЛД  

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en 

⇒ Бисквитки 
⇒ Геолокация  

  
 

Сесия 2: 45 мин. 
 

Резюме: 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en
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4. Възможности и рискове на поверителност и данни?  
 

 Дискусия (15 мин.) 
Чували сте твърдението, че „ако нещо е безплатно, то значи вие сте продуктът“, 
приписано на Андрю Луис .  
 
Какво означава това във връзка с „извличането“ на данни и рисковете за 
поверителността?  
 

 
 
 
 

Съвет за учителя: 

Може да проверите отговора на американския учител по физика по повод този цитат (в полето с Препратки по-
долу), за да го разберете като резултат от исторически явления.  

 
 

Препратки: 

Майкъл Тренър, бивш учител по Химия / Физика (1997-2017) 

Отговорил на 23 юни 2018  

https://www.quora.com/Who-originally-suggested-that-if-youre-not-paying-for-the-product-you-are-the-product 

 
 

 
 
 

 Има тенденция рисковете да се появяват, защото интернет и социалните медии се 
усещат като „лично пространство“, когато в действителност те са публично 
пространство с трансграничен обхват. Това излага потребителите на опасност от 
фишинг и кражба на лични данни; използване на данни за профилиране (политически, 
търговски ...); наблюдение; злоупотреби като кибер тормоз и реч на омразата.  

 Възможностите се появяват поради усещане за свързаност и от споделени интереси. 
Той представя на потребителите опциите за онлайн репутация и онлайн присъствие 
(влияние…)   

 
 
  

Сесия 3: 45 мин. 
 

Резюме 

https://www.quora.com/Who-originally-suggested-that-if-youre-not-paying-for-the-product-you-are-the-product
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 Възможности и рискове (15 мин.)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

АНАЛИЗИРАЙ

• Условия за ползване

•Настойки на 
поверителност

•Спазване на ЗЗЛД

ТЪЛКУВАЙ

• Фишинг

•Събиране на данни

•Прекомерно 
проследяване

РЕАГИРАЙ

• Изтривайте следи и 
история

•Променяйте паролите си

•Сигнализирайте за 
прекомерно смущаване

  

  Лични данни  
Чувствителни     
лични данни 
Взаимоотношения 

  Понятия 
 

 
Улеснена 
администрация 
Самопромотириане 

  Свързаност 

 
 Възможности 

 

Излагане на реклами 

Саморазкриване 

Разкриване на други 
хора 

  Загуба на способност     
за органичение на  
наблюдението  

 Рискове 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 

АТР 
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5. Фокус върху  ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (7C)  (15 
мин.)  
 
Позволява на потребителите да 
се справят със социалните медии 
и други виртуални социални 
пространства като среда, в която 
се продават онлайн продукти и 
услуги. Разбирането на последи-
ците от търговската реалност в 
онлайн пространствата е от 
ключово значение за защита на 
онлайн поверителността на 
потребителите в интернет.  
 
Вижте Въведение и Речник 

 
 

 Разделение на МИГ категории / индикатори:  ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА 

ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 

Учениците трябва да могат да: 

 
 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

⇒ Свобода на изразяване 
⇒ Поверителност 

 
6. Оценка (45 мин.) 
Покажете 3 снимки и помолете учениците да ги оценят за „Поверителност“ (от 0 - не е 
безопасно, до 5 - много безопасно) 
 
 
 

правят разлика между различните цифрови отпечатъци и различните видове данни

разбират начина, по който социалните медии събират данни

използват инструменти и ресурси за защита на поверителността (настройки за 
поверителност)

се предпазват от проследяване, прекомерна употреба и рискове

разбират какво е ЗЗЛД, както и правата и отговорностите в онлайн пространството

уважават онлайн поверителността на другите 
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7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси (Наръчник за интернет грамотност; 
Наръчник за обучение по дигитално гражданство) 

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing 

 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3- задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
  
Проучване на ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ:   

Принос към социалните медии чрез туитър, публикации, истории ... 

ЕТАП 1 (15-16) : 

РАЗБИРАНЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 

 
ИЗТОЧНИК : https://wisc.pb.unizin.org/commarts250/chapter/week-15-viewing-labor/ 

Съвет за учителя: 

     Може да въведете темата като представите комично визуализирано изображение, подобно на това. Опитайте 
се да поляризирате идеята за това „да виждаш“ и „да бъдеш“ чрез употребата на интернет.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://wisc.pb.unizin.org/commarts250/chapter/week-15-viewing-labor/
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 Дебатирайте на тема ФИШИНГ (45 мин.)  

 
Проведете дебат относно фишинг практиката: 
Нека учениците разсъждават върху онлайн пазаруването, приетите начини на плащане, 
информация за продукти, https ..., но също така и върху рисковете от кражба на 
самоличност, фиширане на акаунта ви,… 
Разделете класа на отбори. Отделете време за онлайн проучвания..  
  

Съвет за учителя: 

Дебатирайте относно действия като проследяване, хипер-насочване, но също така манипулация и пропаганда. 
  

 Дебатирайте на тема ФИШИНГ (продължение) (2 X 45 мин.)  
В малки групи: 
Помогнете на учениците да оценят положителните и отрицателните страни на дебата 
във връзка с това дали им помага да защитят своята поверителност и да предотварят 
фишинг. Потърсете както добри практики, така и технически решения, включително 
криптиране.  
Накарайте ги да представят аргументите си пред модератор.  
 
Заедно: накарайте ги да създадат списък за потребителите, които искат да са в 
безопасност с елементи за предотвратяване на измами или фишинг, като например: 
странни заявки по имейл (за банкови сметки ...); подозрителни заглавия (оповестяване за 
спечелена награда ...); измама в списъка с контакти (всичките ви контакти получават 
едно и също съобщение ...); прикачени файлове от непознати податели (те съдържат 
вируси ...). Нека напишат решението пред всеки елемент (изтриване, кошче, блокиране, 
сигнализиране, криптиране ...) според уменията за критично мислене на АТР. 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Разгледайте и назовете трите компании от диаграмата по-долу, които имат най-
обширни мрежи за проследяване. Какво говори това за  излагането на вашите лични 
данни на трети страни? 

 

  
ИЗТОЧНИК : Princeton’s WebTAP privacy project  

 
 
 

https://webtap.princeton.edu/
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ЕТАП 2  (16-17):  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОВЕРИТЕЛНОСТТА  

 
 СИМУЛАЦИЯ (2 x 45 мин.) 

 
Обсъдете с учениците ЗЗЛД, техните права и отговорности и възможности за правна 
защита. 

Линк: https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-
reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg 
 

Нека  размишляват върху конкретни права: 
1. право на консултация, 
2. право на коригиране, 
3. право на премълчаване на личните данни, 
4. право на преносимост на данните, 
5. право на изтриване.  
 

След това нека изтеглят искане за унищожаване на личните данни. 
 https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/ 
 

Накарайте ги да разгледат причините за подаване на искане за унищожаване на личните 
данни и правна защита в раздел 4 от шаблона. Какво биха подали, ако имат проблем с 
начина, по който се използват техните данни (като деца, в частност, непълнолетни)? 
 

Съвет за учителя: 
Помолете учениците да проведат дебат относно правото на подаване на искане за унищожаване на личните 
данни срещу правото на запаметяването им? Може ли човек по свое желание да заличи делата си? 

 
 GOOGLE ТЪРСЕНЕ В GOOGLE (45 мин.) 

 
Потърсете „Бисквитки“ и връзката им с историята на сърфиране в интернет. 
Съберете информация и проверете източници за това как да деактивирате бисквитките 
и как да използвате разширенията на браузъра, които сигнализират и блокират 
рекламните бисквитки. 
 

Съвет за учителя: 

Обсъдете Ghostery или uBlock Origin като начини за блокиране на бисквитки и реклами. 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  
 
Накарайте учениците да работят в малки групи, за да обсъдят как да създадат добра 
парола и да обяснят обосновката, която стои зад техния избор. Те могат да си помогнат 
с онлайн уики инструменти като https://www.wikihow.com/Create-a-Password-You-Can-
Remember 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/
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ЕТАП 3 (18-19);  

ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 
 OНЛАЙН ТЪРСЕНЕ (2 x 45 мин.) 

 
Помолете учениците да разгледат търсачките, които не проследяват и не улесняват 
рекламата, като Qwant, DuckDuckGo, Ecosia, Lilo ... 
Нека потърсят своите изявления за мисия, нека да идентифицират своя икономически 
модел (как те са устойчиви?). 
Как тези търсачки са сравними с основните търговски търсачки като Google, Yahoo! ... 
 

 Дебат (45 мин.) 
 
Какво мислят за многообразието от търсачките? Готови ли са да се пренасочат към 
онлайн търсене, което не се проследява, за да защитят поверителността си? Как се 
чувстват от факта, че продават личните си данни на частни компании, които печелят 
пари? 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  
 
Разгледайте Испанския спор, един от първите за правото на унищожаване на личните 
данни (или правото „Да бъдеш забравен"). (и погледнете искането за унищожаване на 
личните данни) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗТОЧНИК: https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten 

 
Какви са били неговите аргументи? Какви са били аргументите на Google? Какво решение 
е взето? Как се чувствате относно тази ситуация? 

Съвет за учителя: 

Можете да насочите учениците към искането за унищожаване на личните данни, създадено от 2018 г. 

 https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/ 

 

помоли Google да премахне 
резултатите. Google заведе дело 
срещу Испанския върховен съд, 
който отправи поредица от въпроси 
към Европейския съд. Съдът в 
Костежа постанови, че търсачките 
са отговорни за съдържанието, 
което показват, и по този начин 
Google беше задлъжен да спазва 
законите за поверителност на 
данните в ЕС. Само в първия си ден 
на спазване на изискванията (30 май 
2014 г.) Google получи 12 000 заявки 
за премахване на лични данни от 
търсачката му. 

През май 2014 г. Европейският съд 
постанови решение срещу Google в 
Костеджа, дело, заведено от испански 
мъж Марио Костея Гонсалес, който 
поиска премахването на линк към 
дигитализирана статия от 1998 г. във 
вестник La Vanguardia за изземането 
на ипотекираният му дом, за дълг, 
който впоследствие е платил. 
Първоначално той се опита да 
премахне статията, като се оплака на 
Испанската агенция за защита на 
данните, която отхвърли иска с 
мотива, че статията е 
законосъобразна и точна, но подаде 
жалба срещу Google и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/
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8. Участие и Общности 
 
 

 
  

 
Първата част разглежда знанието за медиийните екосистеми и добавената стойност 
на Медийната и информационна грамотност (МИГ). 
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя съдържа 
практически подход за преподаване на участие и общности  
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Участие  
 Социално застъпничество  
 Общности  

 
 
План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Участие преди дигиталната ера  
2. Участие в дигиталния свят  
3. Характеристики  на „общества“ и „участие“  
4. Възможности и рискове  
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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 ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
1. Участието преди (20 мин.) 
    

 Срещи на площади и публични места  

 „Писма до редактори“ във вестниците  

 Гласуване  
 

Съвет за учителя: 

Участието е демократично право, което е споделено, но в различна степен.  
 
 
2. Участието във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 

 
 Какво е новото по отношение на участието в социалните медии? 

Много възможности с малки ограничения за вход (безплатни или евтини сайтове, приложения 

...)  
Положителни страни:  

 Принадлежността към онлайн общност предлага поглед върху поведението на 
други хора.  

 По-лесен начин за правене на промяна в нечия общност (придобиване на 
самочувствие чрез принос)  

 Сътрудничество чрез знание и източници (влияние, репутация…) със съмишленици  

 Социално застъпничество и дискусионни теми за каузи, идеи, петиции, 
мобилизация  

 Личностно развитие (изкарване на онлайн курсове, самоучители)  

 По-лесен начин да се обедините, за да изразите неодобрение и несъгласие 
 
Негативни страни:  

 Задължение да вземате участие в съответствие с условията за ползване 
(условията за достъп до услугата), изисквания към профила (задължените да 
предоставите лични данни или снимка)  

 Участие, което е рекламиранo и монетизирaно  и поддържа маркетингови стратегии  
 
 
 
 
3. Характеристики на активното участие онлайн 

 
 Дискусия: Характеристики на участието според вас?  

 Създаване на лични профили и тяхното управление (лични данни, снимки, линкове, 
коментари, статистики) 

 Свързване с приятели и хора (включително проследяване и нежелано привличане 
на внимание (подтикване) от самите сайтове)  

 Качване на съдържание (смесване, ремиксиране ...) 
 Договор за споделяне (лични и публични разговори, коментари, сътрудничество с 

други хора) 
 Изграждане на общности или принос към тях  
 Да бъдеш „гражданин“, като следиш теми за дискусии онлайн и мнението ти да се 

зачита (харесваш, препоръчваш ...)  
  

Сесия 1: 45 мин. 
 

Сесия 2: 45 мин 
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Съвет за учителя: 

Може да започнете с личната практика на учениците, преди да се заемете с други 
възможности и да направите някои изводи за начините, по които те участват. Опитайте се да 
разберете защо и какви могат да бъдат последствията. 

Може да се позовете на LP 5 в социалните медии, по-специално на скалата, която обхваща 
дейностите от участие до активен принос. 
 

 
 Формати и примери за участие във връзка с гражданските компетенции  

o Социални мрежи  
o Социално застъпничество и повишаване на осведомеността  
o Онлайн кампании и петиции  
o Платформи за финансиране (Kickstarter, CrowdCube, KisskKssBankBank…)  
o Дискусионни форуми  
  

Съвет за учителя: 

Можете да изберете един от тези формати и да накарате учениците да ги обсъдят във връзка 
с участието и общностите. 

Пример: Американският уеб сериал "Критична роля" проведе една от най-големите кампании 
за групово финансиране в историята, за да превърне програмата си в анимационен сериал.  
 
Може да се позовете на LP 5 от социалните медии и картата на социалните медии във 

връзка с участието / сътрудничеството / приноса.  

УЧАСТИЕ

•изразяване

•споделена експертиза

•споделено съдържание

СЪТРУДНИЧЕСТВО

•взаимодействие

•споделени контакти и 
съдържания

•ремиксиране, преговор

ПРИНОС

•отражение

•класифицирани умения 
и компетенции

•оригинално създаване

•сътрудничество, 
съвместно изграждане

•обратна връзка
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 Участието като човешко право (член 27 от Всеобщата декларация за правата на 
човека) 

 Права и задължения   
 Участие в публични пространства и участие в частни пространства 
 Абсолютно разнородни офлайн общности (например село) срещу изкуствени ехо-

камери които функционират като онлайн общности (например вярващите в това, че 
земята е плоска).  

 Видове участие и ангажиране онлайн:   
o Участието означава включване и установяване на постоянно лично 

присъствие в интернет  
o Сътрудничеството означава споделяне на съдържание с другите.  
o Приносът означава създаване на оригинално съдържание с други хора и 

определяне на разликите 
 
 
 
4. Възможности и рискове на участието  

 
 Дискусия:     (20 мин.) 

Данах Бойд казва, че истинското участие изисква:   

 Агентски способности 

 способност за разбиране на социална ситуация 

 компетенции за ефективен принос     

 връзки с част от обществото  

 емоционална устойчивост за справяне с негативната обратна връзка  

 достатъчно силен социален статус, за да можеш да изразиш себе си без страх от 
последствия   

Коментирайте спрямо вашия личен опит. 

Широка 
общественост 

Свързва приятели Facebook, Twitter, 
Snapchat 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос  

Споделяне на 
съдържание 

Публикуване на 
съдържание,  
генерирано от 
потребители 
складиране, микс, 
ремикс 

YouTube, Pinterest, 
Instagram, SlideShare 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос 

Писане на 
съобщения 

Комуникация Skype, Facebook 
Messenger, WhatsApp 

Предимно участие  
 

Професионални 
мрежи 
 

Мрежови общности LinkedIn Предимно участие  
 

Социални 
отметки  

Организиране на 
отметки 

Pearltrees, Diligo, 
Delicious 

Предимно участие  
 

 
Педагогически 
инструменти 
 

Създаване на 
съдържание  

Izi Travel 
Padlet 

Предимно сътрудничество  

 
Wikis 

Споделяне на 
съдържание с 
отворен код 

Wikipedia, Wikio, 
Vikidia 

Предимно принос 

Сесия 3: 45 мин 
 

Резюме
:  
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Съвет за учителя: 

Това е възможност да представите на учениците хора, които мислят критично от интернет 
пространството в TEDx или други конференции в YouTube. 
 
 

 Възможности и рискове (15 мин.) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

•Участие

•Общност

•Демокрация

•Гласуване

Понятия

•Принос

•Принадлежност

•Социално 
застъпничество

•Информирани 
избори

Възможности
•Задължение за 
споделяне

•Отчуждаване

•Наблюдение  на 
профила

•Подтикване и 
манипулация

Рискове

АНАЛИЗИРАЙТЕ

•Главен актьор / автор

•Профили

•Мотивация

•Съдържание на 
съобщението

ТЪЛКУВАЙТЕ

•Линкове

•Показатели за 
осведоменост като 
впечатления, гледания

•Кликвания и показатели за 
ангажираност като 
харесвания, споделяния, 
коментари

РЕАГИРАЙТЕ

•Допринасяйте за 
социално 
застъпничество

•Допринасяйте за 
повишаване на 
осведомеността

АТР 

 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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5. Фокус върху  ГРАЖДАНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО/ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИ (7C)  (15 мин.) 

 
Гражданството дава възможност на 
потребителите да участват активно, 
положително и отговорно в онлайн и 
офлайн общности, с широк спектър от 
дейности - от потребление, споделяне, 
игри и учене до търсене и вършене на 
работа..     
   
вижте въведението и 
терминологичния речник 
 
Тази компетенция е свързана със 
сътрудничество и разрешаване на конфликти, 
като обучените граждани могат да отговорят на дигиталните предизвикателства  
и да участват в публичния живот, като спазват правата на човека и междукултурните 
различия. 
 
 

 МИГ компетенции за ГРАЖДАНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО/ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 

НА КОНФЛИКТИ  
Учениците трябва да могат да: 

 
 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:   
 

 участие 

 свобода на изразяване 

 образование 
 

демонстрират как медиите и алгоритмите влияят на индивидуалните лица и обществото като цяло,

показват съпричастност, да слушат и наблюдават преди да действат и / или публикуват

използват критичното мислене като начин за борба със структурните проблеми на медийната 
собственост и политическата манипулация и пропаганда

разбират начина, по който масмедиите и социалните медии разпространяват съдържание и събират 
данни

идентифицират рисковете и възможностите за споделяне на мнения онлайн

разпознават опасностите от онлайн навигацията и потреблението

допринасят за изграждането на знания, социално застъпничество и други чрез активно присъствие в интернет

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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6. ОЦЕНКА  (45 мин.) 
Есе: Става ли по-често срещан актът на „гласуване“ онлайн? 
Помислете за практики като класиране, препоръчване ... а също така и 
неангажираността на младите хора към политиката в реалния живот ... има ли причинно-
следствена връзка според вас?  
 
 
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  

 

 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3- задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
  
 
ПРОУЧВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО:   

ПРИНОС КЪМ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ЧРЕЗ ТУИТЪР, ПУБЛИКАЦИИ, ИСТОРИИ ... 

 
ЕТАП 1 (15-16) : 
РАЗБИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ  

 
 ПРИНОС КЪМ ОНЛАЙН САЙТ (45 мин.) 

 
 Изберете статия във вестник или телевизионно новинарско предаване  
 Погледнете свързания с него хаштаг през една платформа (или няколко) 
 Помолете учениците да прочетат коментарите и да идентифицират кой е авторът 

и с какви мотиви е  

Сесия 4: 45 мин 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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 Помолете учениците да изберат любимия си коментар и да дадат своя собствен 
принос 

 Обмислете заедно рисковете, преди да публикувате 
 

 ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН (2 x 45 мин.) 
 Накарайте учениците да посетят популярен уебсайт за туризъм (Lastminute.com, 

Booking.com…) 
 Нека тестват изборите за резервация на полет или хотелска стая 
 Вижте резултатите от „подтикването/нежеланото привличане на внимание“: какви 

„други“ елементи им се предлагат? Как се показват на компютъра им? Какво им 
казва това за профилирането, степенуването и класирането? ... 

 Как трябва да защитават своите данни, нагласи и ценности?  
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

 
Есе: Създаването на връзка форма на косвено участие ли е докато създаването на 
медийни текстове и артефакти е по-ясно (например писане на съобщения, споделяне, 
туитър, използване на Facebook, редактиране, публикуване и качване)? По какво 
косвените,  несъзнателни форми на създаване и по-категоричните форми на участие се 
различават според вас? Обяснете защо всички форми на участие не са еднакви и дайте 
конкретни примери. 
 
ЕТАП 2  (16-17): 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧАСТИЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО  

 
 

 СОЦИАЛНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: следване и анализ на кампания (I) (45мин.) 
Разделете учениците на малки групи и ги помолете да следват кампания на 
политическо движение по свой избор, като например:

 
Какви аргументи включват? Как биват комуникирани (съотношение текст / 
изображение)? 
 
  

#Save the planet #SeguimosEnCampaña #MeToo #HowIWillChange #Blacklivesmatter
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 Социално застъпничество: следване и анализ на кампания (I) (45мин.) 

Помолете учениците да направят таблица с показатели за осведоменост и ангажираност за 
избрана кампания в рамките на няколко дни. Помолете ги да създадат блог като: 
 

#name Показатели за 
осведоменост 

Показатели за 
ангажираност 

 

 
☐ впечатления 
☐ гледания   
☐ кликвания  
 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 
 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 
 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 
Какви изводи могат да направят по отношение на ефективността? На онлайн 
присъствиетo? На офлайн резултатите и последиците? 
 

Съвет за учителя: 
Има два основни вида показатели за участие на аудитории и общности: 
• показатели за осведоменост като впечатления, гледания, кликвания, линкове 
• показатели за ангажираност като харесвания, споделяния, коментари 
Вижте LP 10 за Данни и Изкуствен интелект 
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 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА  (45 мин.)  

 
 
 
СЪВМЕСТВНО ПИСАНЕ: В МАЛКИ ГРУПИ УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДЛОЖАТ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ С ЦЕЛ ДА ЗАЩИТЯТ КОНКРЕТНИ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ. 
ИЗБЕРЕТЕ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И ОРГАНИЗИРАЙТЕ РАЗЛИЧНИ СТЕПЕНИ НА УЧАСТИЕ. 
 

Съвет за учителя: 

Може да помолите учениците да работят върху изследване, което упоменава разликите между 
директно и косвеното участие. Вижте: „Участие в социалните медии: Изучаване на директни и косвени 
форми на участие в комуникативни социални мрежи“, Микко Вили и Джейн Матикайнен, Медия и 
комуникация, 2016 г. Източник: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/53828/ssoar-
mediacomm-2016-4-villi_et_al-Participation_in_Social_Media_Studying.pdf?sequence=3 

 
 
 
ЕТАП 3 (18-19):  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБЩНОСТ  

 
 АКТИВЕН ПРИНОС (2 x 45 мин.) 

 

 Изберете страница в Уикипедия за политическо движение, което те са избрали: 
 Отидете на историята на страницата и анализирайте приносите 
 Разработете и напишете принос 
 Следете развитието и промените в съдържанието, докато другите променят или 

коментират  
 

 ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ (45 мин.) 
 

 Погледнете публикациите във Facebook и / или Twitter относно движението „Окупирай 
Уолстрийт” в Ню Йорк (от 2011 г.) 

 Как хората са използвали онлайн участието за социално застъпничество и за 
офлайн мобилизация? Колко ефективна е било то (социално застъпничество, 
повишаване на осведомеността)? Какво говори това за публичните и личните 
пространства (в реалния живот, онлайн)?   

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/53828/ssoar-mediacomm-2016-4-villi_et_al-Participation_in_Social_Media_Studying.pdf?sequence=3
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/53828/ssoar-mediacomm-2016-4-villi_et_al-Participation_in_Social_Media_Studying.pdf?sequence=3
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Съвет за учителя: 

Може да искате да изберете друго социално движение във вашата страна. 
Учениците могат също така да започнат своето търсене в Wikipedia с движението „Окупирай 
Уолстрийт” и след това да проследят социални медии като Facebook и Twitter. 

 
 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.) 

 
Казус:  Какво се случи с движението „Окупирай Уолстрийт” от 2011 г.? 
Изберете една държава / град, в която са се провели подобни движения и коментирайте 
как масмедиите и социалните медии отразяват проблема. 
Обсъдете в клас, представяйки случай на  всяка държава / град. 
 

Съвет за учителя: 

Движението може да е имало последици във вашата страна. Като алтернатива може да накарате 
учениците да разгледат градове като Берлин, Барселона, Сао Паоло ... 
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9. Свобода на изразяване, демокрации и човешки права  
 
 

 
  

Първата част разглежда знанието за свободата на изразяване и добавената стойност на 
Медийната и информационна грамотност (МИГ).  
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя съдържа практически 
подход за преподаване на свободата на изразяване. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Свобода на изразяване  
 Демократично общество  
 Човешки права   
 Договор за информация   
 Договор за споделяне  

 
План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Свободата на изразяване преди  
2. Свобода на изразяване в дигиталния свят  
3. Характеристики на свободата на изразяване  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.)  
 
 1. Свободата на изразяване преди (20 мин.) 
 

 От цензура до свобода на изразяване  
Преди демократичните режими в Европа силната цензура е ограничавала изразяването. 
След Втората световна война и създаването на Всеобщата декларация за правата на 
човека Член 19 (1948 г.) се появяват понятия като свобода на мнението, на получаване и 
разпространение на идеи, право на информация. 
Свързани с демократичните общества: многообразие на съдържанието и на идеите като 
гаранция за свободата на пресата и на мнението. 
 
Правни ограничения  

 в Европа: някои форми на реч са забранени: расизъм, реч на омраза, 
антисемитизъм, подбуждане към тероризъм 

 в САЩ: 1-ва поправка на Декларацията за правата от 1791 г: никой закон не 
може да ограничи свободата на изразяване и пресата. (В социалните медии 
„Харесванията“, защитени с 1-во изменение от 2013 г.) 
 

Източници: 

На ниво ЕС и Съвета на Европа съществуват много уебсайтове: 

- ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО 

http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html  

- ЧОВЕШКИ ПРАВА ЗА ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛИ 

http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide  

 

2. Свобода на изразяване във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 
 

 Какво е новото по отношение на свободата на изразяване? 

 Договор за информация срещу договор за споделяне 

 Автентичност, емоции, съпричастност 

 Доносник (лице, което излага поверителна информация или дейност, които се 
считат за незаконни, неетични или неверни в частна или обществена 
организация) (Snowden, Assange ...) 

 Гражданска журналистика 

 Комуникационни канали, отворени за всички, без или с много ниска цена (можете 
да стартирате незабавно акаунт в Instagram или Twitter)  

  

Сесия 1: 45 мин. 
 

http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide
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3.  Характеристики на свободата на изразяване онлайн  
 

 Според вас какви са характеристиките на онлайн свободите? (15 мин.)  
 Изразяване на мнения с лесен достъп и лесни комуникационни инструменти и 

приложения 
 Достигане на голяма аудитория и оказване на влияние в широк обсег 
 Умение да слушаш другите 
 Съгласяване с / обогатяване / противодействие / отговаряне на мнения, изразени 

от други 
 Договор за споделяне (частни и публични разговори, коментари, сътрудничество с 

други) 
 Да бъдете „гражданин“ (харесване, гласуване, препоръчване, проверка на 

информация…)  
 

   
 

 
 Да се наслаждавате на свободите онлайн и да уважавате другите (например да 

слушате или да запазите мълчание, а не да „се разпалвате“); 
 Да оценявате противоречията и да се наслаждавате на дебати с други; 
 Достъпа до информирано многообразие от гледни точки и възможността за 

възприемане на информация без предразсъдъци са от съществено значение. 
  

 Формати и примери за свобода на изразяване във връзка с гражданските 
компетенции (25 мин.)  

 
 
o Социални мрежи  
o Mикро-блогване 
o Споделяне на медии 
o Ехо камери 
o Филтърен балон (термин, въведен от интернет 
активиста Ели Париер) е състояние на интелектуална 
изолация, което може да бъде резултат от персонализирани 
търсения, когато алгоритъмът на уебсайта избирателно 

преценява каква информация би искал да види потребителят въз основа на информация 
за потребителя, като местоположение, минало кликване и история на търсенето. 

  

Съвет за учителя: 

Можете да накарате учениците да изберат само един от форматите и да го проучат. 

Наблегнете на разликите между цензурата и самоцензурата, като давате конкретни и ясни 
примери. Например журналист, който практикува самоцензура, съзнателно избягва да 
адресира труден проблем (знаейки, че това може да доведе до заплахи, санкции ...); 
журналистът е подложен на цензура, когато разследването / публикацията му не е приета за 
публикуване или е отстранена от медийния проблем, в който се появи. 

 

Сесия 2: 45 мин. 
 

Резюме 
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4. Възможности и рискове на свобода на изразяване  
 
 Дискусия (15 мин.) 

 
 Как вие прилагате свободата на изразяване? 
 Кой е най-добрият / най-лошият ви опит? 
 Помислете за нарушения на свободата на изразяване и информационен безпорядък 

(фалшиви новини, реч на омраза, кибер тормоз, клевета…). Били ли сте някога 
заегнати? Самоцензура? Правни проблеми?       
 

 Възможности и рискове (15  мин.) 

 
 
 

 
 
 

 

 

•Свобода на 
изразяване

•Свобода на пресата

•Човешки права

•Демокрация

Понятия

•Да получите нечие 
мнение 

•Публикуване/ 
Излъчване

•Ключово за всички 
човешки права

•Вземане на решения 
самостоятелно 

Възможности
•Да бъдете санкционирани 

•Затвор, глоби, незаконен 
натиск, смърт

•Устни услуги (да подкрепяш 
или одобряваш нещо 
публично, като всъщност не 
предприемаш никакви 
действия за неговото 
изпълнение), недемократични 
общества

•Шум, пропаганда, 
безпорядъци ...

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

• произход на 
съобщенията 

• линия за редакция

• официално срещу 
независимо 
съдържание

ТЪЛКУВАЙ

• източник 

• защита на източника

• линкове

• многообразие на 
гледни точки

РЕАГИРАЙ

• изобличавайте

• запазете мълчание

• допълвайте 

• сигнализирайте

Сесия 3: 45 мин. 
 

АТР 
 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 

 
 
5. Фокус върху  КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО  (7C)  (15 мин.) 
 
Гражданството дава възможност 
на потребителите да участват 
активно, положително и отговорно 
в онлайн и офлайн общности, с 
широк спектър от дейности, от 
потребление, споделяне, игра до 
учене и вършене и работа. Също 
така дава възможност на 
потребителите да прилагат своята 
свобода на изразяване, която с 
времето се увеличава със 
свободата на информация и 
свободата на пресата. То 
поддържа договора за информация и договора за споделяне в допълващи се позиции. 
 
вижте въведението и терминологичния речник 
 

 Разделение на МИГ категории / индикатори за КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО  

 
Учениците трябва да могат да: 

  
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 Свобода на изразяване  

 Достойнтво 

 Образование 
 
 
 
 
 
 
 

описват новите кодове и контексти на изразяване онлайн

описват законови ограничения по отношение на свободата на словото

да разпознават критично начина, по който социалните медии насърчават и възпрепятстват свободата на 
изразяване

правят медийно обоснован избор относно правните и техническите инструменти, които защитават 
свободата на изразяване (право на поправка, право на забравяне, доклади за прозрачност и др.)

защитават своята поверителност при упражняване на онлайн свободи
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6. Оценка и обратна връзка   
 
Сравняване в класа: погледнете годишния индекс на свободата на пресата на Репортери 
без граници - доклад за свободата на изразяване / цензурата в света: 
https://rsf.org/en/ranking 
Кои са страните, в които преобладава цензурата? 
Какъв политически режим имат?… 
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  

 
 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3 - задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
  
 
 
ПРОУЧВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО:  

Принос към социалните медии чрез туитър, публикации, истории ... 

 
ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ  

 Ролева игра (45 мин.) 
Представете си, че сте в страна, която прилага цензура по конкретна тема (религия, 
права на човека). Вие сте дисидент: какво правите за да изобличите сегашния режим? С 
какви медии? Как използвате трансграничното измерение на онлайн социалните медии? 
Как използвате анонимността? 
 
 
 
 

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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 Ролева игра (продължение) (2 x 45 мин.)  
 
Вие сте дисидент и сте проследени / хванати / изобличени и сте изправени пред 
служител на бюрото за цензура: Какви рискове поемате? Какви са вашите възможности 
да се спасите?Напишете кратък диалог. 
 

 Оценка и обратна връзка  (45 мин.)  
Разказване на истории: напишете кратък сценарий за дисидент, на когото се е 
наложило да избяга от страната си, за да не бъде изпратен в затвора, тъй като е 
разследвал цензурирана тема. Обяснете защо сте настоявали да защитавате 
свободата на изразяване. 
 
 
 
 
 
ЕТАП 2  (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ ОНЛАЙН  

 Визуален анализ (45 мин.)  
Помислете върху работата на Cartooning for Peace и ролята на карикатурата за 
насърчаване на свободата на изразяване. Анализирайте проблема по ваш избор чрез 
анимационни филми: 
https://www.cartooningforpeace.org/?lang=en  
Какво разказват те за вашата култура? Неговата толерантност към идеите на 
дисидентите / малцинствата? Хуморът и сатирата част от свободата на изразяване 
ли са? 
 

 Визуален анализ (продължение) (2 x 45 мин.) 
Погледнете карикатурите на пророк Мохамед и противоречията, които са създали (в 
Дания, Египет и Франция). 
Определете позицията на пресата във всяка страна. Обяснете разликите в позициите, 
в санкциите. 

 

Съвет за учителя: 

Обикновено е по-лесно да се обсъждат такива важни и чувствителни теми, ако не се дават 
примери от последно време и ако са свързани с различни култури.  
 

 Оценка и обратна връзка  (45 мин.)  
Изберете карикатура по ваш избор и кажете как тя илюстрира свободата на изразяване 
като човешко право според вас. 

 
ЕТАП 3 (18-19):  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ ЗА  СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО ОНЛАЙН 

 Симулация (45 мин.) 
Бъдете граждански журналист: създайте блог, който дава информация за вашия квартал (за 
гражданско застъпничество, за кауза като спасяване на стара сграда, гора ...) 
 
Накарайте учениците да събират информация онлайн по избраната от тях тема. 
Симулирайте онлайн дебат, като публикувате съобщение на стената на класа. 
Разпространете своите публикации на учениците и ги помолете да напишат публикация 
в отговор на вашето съобщение. 
 

https://www.cartooningforpeace.org/?lang=en
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Съвет за учителя: 

Този тип упражнения са безопасни за учениците, тъй като техните мнения всъщност не са 
публикувани. 

Освен това ги насърчавате да слушат другите, да мислят преди да публикуват, за да не 
бъдат „запалени (повлияни)“ от другите. 
 

 Симулация (продължение) (45 мин.) 
Съберете отново учениците (ако е възможно, след няколко дни). Накарайте ги да 
излязат пред класа и да прочетат публикацията си и да изслушат публикациите и 
коментарите на другите. 
Нека отделят известно време да преразгледат първоначалната си публикация и да 
"отговорят", като я публикуват до вашата на стената. 
 
 

 Симулация (продължение) (45 мин.) 
Накарайте учениците да гласуват чрез инструмент като Mentimeter. 
Накарайте учениците да коментират резултатите. Накарайте ги да мислят критично 
за своя избор, за чувствата си и за това как са упражнили свободата на изразяване и 
свободата си на избор. 
Накарайте ги да напишат заедно „най-добрия“ отговор на вашата публикация с оглед на 
това да бъде публикуван в блог.  
 

 Оценка и обратна връзка  (45 мин.)  
Саморефлексивно есе. 
Накарайте учениците да възстановят опита си от времето след симулацията. Как са 
се почувствали относно реакциите на другите към техните публикации? Променили ли 
са първоначалния си пост или не? Дали са упражнили самоцензура или са използвали 
изцяло свободата си на изразяване? 
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Обучителни материали за уроците на Медийна информационна 

лаборатория (МИЛАБ) 

 

Тези ресурси са част от пакета с уроци на Медийна информационна лаборатория (МИЛАБ) и 
допълват наръчника за преподаване. Те могат да бъдат използвани от учителите за разширяване на 
съдържанието, чрез което се придобиват основни знания, както и по време на МИЛАБ дейностите, 
които дават възможност на преподавателите да проучат по-широко как да включат Медийната и 
информационната грамотност (МИГ) в класната стая. 
 

 
 

Тези допълнителни материали (речник и ресурси) от Savoir * Devenir и IREX Europe за медийна и 

информационна грамотност са лицензирани под „Creative Commons Attribution - Non-Commercial –

Share Alike International License“. 

 

 

Автори: Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Pascale Garreau (Savoir * Devenir) 

Координатор: Victoria Stephens (IREX Europe) 

 

Съдържание: 

1. Препратки към други материали и ресурси 

2. Речник 

 

  

http://irex-europe.fr/
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1. Препратки към други материали и ресурси  

 

Журналистика, „Фалшиви новини“ и дезинформация: Наръчник за 

обучение по журналистика 

C. Ireton  and J. Posetti (eds), UNESCO (2018) 

https://en.unesco.org/fightfakenews 

 

Медийна и информационна грамотност: наръчник за политики и 

стратегии 

A. Grizzle, Moore, P, Dezuanni, M, Asthana, S. Wilson, C., Banda, B, 

Onumah, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&quer

yId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83   

 

Медийно образование: наръчник за учители, ученици, родители и 

професионалисти 

D. Frau-Meigs (ed), UNESCO (2006) 

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/publications-and-communication-

materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-

students-parents-and-professionals/  

 

В действие: насоки за предотвратяване на краен екстремизъм 

Nash, C. Nesterova, Y., Primrose, K., Chan, W A., Rios, R, Velásquez Flores, 

M J, Zowmi, A, Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and 

Sustainable Development, UNESCO(2018) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828 

https://en.unesco.org/fightfakenews
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&queryId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&queryId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828
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Учебна програма за медийна и информационна грамотност за 

учители   

C. Wilson, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971 

 

Наръчник за интернет грамотност 

J. Richardson, E. Milovidov and M. Schmalzried, Council of Europe (2017) 

https://edoc.coe.int/en/internet/7515-internet-literacy-handbook.html 

 

Медийна и информационна грамотност: Практическо ръководство 

за обучители  

S. Braesel and T. Karg, DW Akademie (2018) 

www.dw.com/downloads/42424317/dw-akademiemilguidebook2018.pdf 

 

Наръчник за образование за дигитално гражданство 

J. Richardson and E. Milovidov,  Council of Europe (2019) 

https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-

interculturalism/7852-digital-citizenship-education-handbook.html 

 

Младежта и крайния екстремизъм онлайн 

S. Alava, D. Frau-Meigs and G. Hassan, UNESCO (2017) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260382?posInSet=25&qu

eryId=5aca6c25-da7f-4a7d-bca1-95e5aa9bedc5  

 

Yalla EMI: Un guide d’Education aux Médias et à l’information 

B. Blondeau and D. Frau-Meigs (2018) 

Достъпен на френски и арабски 

http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/GuideYalla-FR.pdf 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971
https://edoc.coe.int/en/internet/7515-internet-literacy-handbook.html
http://www.dw.com/downloads/42424317/dw-akademiemilguidebook2018.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/GuideYalla-FR.pdf
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2. Речник 

(Този речник се отнася до ключовите думи, ценностите и компетенциите, използвани в учебните планове 

на програмата по медийна и информационна грамотност, където те са посочени с удебелен шрифт при 

първо споменаване.) 

„Бисквитка“: малък файл, който се съхранява на компютъра на потребителя, предназначен 

да побира умерено количество данни, специфични за конкретен потребител, за управление 

на уебсайта. Всеки път, когато потребителят използва даден уебсайт, бисквитката се изпраща 

обратно към сървъра, на който уебсайтът се съхранява. Проследяваща бисквитка може да 

бъде вградена в рекламни материали от сайт на трета страна и може да се използва за 

отчитане на историята на сърфиране на потребителя и подаване на персонализирани целеви 

реклами. В контекста на Медийната и информационна грамотност (MИГ), бисквитките могат 

да се разглеждат като нарушаване на личното пространство, тъй като позволяват 

профилиране без знанието на потребителя. Те изискват критично мислене, за да бъдат 

избегнати пропагандни материали и неетични търговски практики. Виж също Данни, 

Поверителност. 

Deepfake (Дийпфейк): терминът „дийпфейк“ е комбинация от думите „deep learning” (вид 

машинно обучение) и “fake” („фалшив“). Отнася се до вид фалшиви новини, които се 

захранват от ИИ (изкуствен интелект) и могат да пресъздават аудио и видео съдържание, без 

направените в него промени да бъдат разпознати. Дийпфейк използва изкуствен интелект за 

наслагване или комбиниране на различни изображения и видеоклипове. Например през 

2018 г. се появи видео, в което президентът Обама прави публично обръщение относно 

фалшивите новини; видеото завладя социалните мрежи и независимо, че е изключително 

реалистично, то всъщност е изцяло компютърно генерирано, използвайки гласа на актьора 

Джордан Пийл. Дийпфейк се използва за модифициране на видео съдържание с известни 

политици и актриси, поставяйки ги в неудобни ситуации, защото биват показани да твърдят 

противоположното на първоначално изказаното си мнение. Вижте също Фалшиви новини, 

Информационни безпорядъци 

Алгоритъм: поредица от инструкции за изпълнение на задача (подобно на рецепта). Всички 

търсачки, социални медии, гласови асистенти и други подобни функционират с алгоритми. 

Те събират данни и ги използват, за да променят поведението си във времето и да създават 

свои собствени нови данни (машинно обучение). Те разчитат на изкуствения интелект. Виж 

също Изкуствен интелект, Големи данни, Данни. 

Благосъстояние: е желано стабилно физическо и психическо състояние на потребителя 

докато навигира, играе или търси в интернет. Може да осигури положително чувство на 

потребителя към самия себе си и принадлежност към общност. То насърчава 

ангажираността в определени дейности, социалните отношения и овластяването да действат 
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в демократичните общества. За МИГ, появилите се проблеми са свързани с рисковете за 

благосъстоянието, като кибер тормоз, тролове, нарушаване на правата на човека. Вижте 

Дигитален отпечатък; Онлайн присъствие; Човешки права; Социално застъпничество. 

Видео игри: игри, които се играят с помощта на компютърни програми. Определени онлайн 

игри могат да позволят на играчите да си взаимодействат активно със света, в който са 

потопени и често играчите могат да видят всичко от гледна точка на своя герой (от първо 

лице) или от множество комбинации от перспективи, като например Игри с масов 

мултиплейър онлайн ролеви игри Massively Multiplayer Online Role Playing Games ( 

MMORPGs). При МИГ, видеоигрите могат да предизвикат проблеми в сферата на 

пристрастяването, благосъстоянието, поверителността, както и информираността на 

потребителите. Вижте също Дигитален отпечатък. 

Големи данни: отнася се до огромното количество кодирана информация, която се 

анализира с алгоритми, така че да се разкрият модели, тенденции и асоциации. Те могат да 

бъдат третирани с различни статистически типове анализи, за да профилират хората, да 

прогнозират поведение, за изучаване на аналитични процеси, и т.н. Те често се дефинират с 

т.нар. „5 Vs“: Обем на данните (Volume), Разнообразие на данните (Variety), Скорост на 

натрупване (Velocity), Автентичност (Veracity) и Стойност (Value). За МИГ, 

предизвикателствата и противоречията включват споделяне на данни, информираност на 

потребителите и поверителност. Вижте Информираност на потребителите, Данни, 

Поверителност. 

Гражданство: това е компетентност, която позволява на потребителите да участват активно, 

положително и отговорно както в онлайн, така и в офлайн общности, независимо дали са 

местни, национални или световни. Тъй като дигиталните технологии имат разрушителен 

характер и непрекъснато се развиват, тази форма на ангажираност включва широк спектър 

от дейности - от потребление, споделяне, игри и учене до проучвания и работа. За МИГ, 

компетентните граждани на дигиталното общество са в състояние да отговорят на 

технологичните предизвикателства и да участват в обществения живот, като спазват правата 

на човека и междукултурните различия. Виж също Права на човека. 

Данни: отнасят се до кодирана информация, която може да има различни форми като текст, 

изображения и звуци, но също така и взаимоотношения, събития, транзакции. Те могат да 

бъдат използвани като основни цифрово преобразувани описания на реалния живот на 

човека. Чувствителните лични данни (ЧЛД) може да включват името на лицето, ЕГН, датата и 

мястото на раждане, биометричните записи. За МИГ, противоречията са свързани с 

използването на данните от трети страни, независимо дали са търговски (пазар за събиране 

и продажба на данни) или престъпни (кражба на данни за незаконни цели). Това може да 
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доведе до нарушаване на сигурността и поверителността. Виж Големи данни, 

Поверителност. 

Демократично общество: е общество, в което правата на човека се зачитат офлайн и 

онлайн. То насърчава активното гражданство и ангажираност. За МИГ са важни някои 

специфични ценности на правата на човека като поверителност, свобода на изразяване, 

достойнство, сигурност, образование и участие. 

Дигитален/ цифров отпечатък: е уникален набор от проследими дигитални дейности на 

потребителя (например мнения в уебсайтове, коментари, плащания) в интернет. Те попадат 

в две категории: пасивни и активни, или недоброволни и доброволни. Първата се отнася до 

данни, събрани без знанието на потребителя; втората се отнася до данни споделени 

доброволно с цел онлайн комуникиране и взаимодействие с други. За МИГ това повдига 

въпроси за поверителност, проследяването и сигурността. Виж също Поверителност; 

Сигурност. 

Дигитална/ Цифрова идентичност: изначално маркетингов инструмент (за персонализиран 

брандинг). Тя обхваща информацията, достъпна онлайн за лице, организация или 

устройство, представляваща реално съществуващ обект. Тя дава възможност за 

идентификация на потребителя, включен в онлайн взаимодействия; осигурява 

автоматизиран достъп до други компютри и улеснява отношенията в медиираната среда. 

„Дигитална идентичност“ означава аспекти от идентичността на човека в реалния живот, 

като това включва всички данни, генерирани от дейностите на човек онлайн (покупки, 

сърфиране, нетуъркинг, и т.н.) За МИГ, проблемите се отнасят до управлението на 

присъствието онлайн и онлайн дейностите, с цел осигуряване на благосъстояние. Вижте 

също Бисквитки; Данни; Онлайн присъствие. 

Дигитално разделение: се отнася до различни несъответствия в достъпа и използването на 

технологии, като икономически, културни, възрастови и социални в различните държави. 

Това може да доведе до неравенства между отделните хора и между държавите. За МИГ 

проблемите са свързани с приобщаването и социалната справедливост, както и с ученето и 

знанията. Дигиталното разделение може да доведе до поставяне на гражданите в две 

неравноправни категории, с трайно въздействие върху участието и благосъстоянието в 

демокрациите. Свързано е с дигитално несъответствие в компетенциите. Виж също 

демократичното общество; Благосъстояние. 

Дигитално разказване на истории: е способността да се създават дълги и кратки наративни 

форми чрез използване на медийни езици; става дума за използване на различни медийни 

форми, символи, кодове, установени практики и принципи на дизайн, за да се създадат 

разпознаваеми наративни структури, които съдържат съобщения, предназначени за 

определена група. В МИГ дигиталното създаване на истории може да се използва като 
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педагогически инструмент за стимулиране на креативността и за споделяне на опит между 

участниците. Вижте Дълга наративна форма; Кратка наративна форма. 

Договор за споделяне: отнася се до договора "по подразбиране", който социалните медии 

са сключили със своите потребители, какъвто е  примера с инфлуенсърите. Договорът 

постулира 4 основни стъпки: 1/ всеки свързан индивид идентифицира скандал, 2/ той/тя 

създава желание за промяна, 3/ той/тя събира опит и мнения на други потребители и 4 / 

той/тя се стреми към рационални трансформиращи решения (няма връщане към 

предишното положение). В МИГ той е важен елемент за обясняване на ролята на мненията, 

коментарите, разговорите и кратките наративни форми в демократичните общества; посочва 

рисковете от фалшиви новини и информационни безпорядъци, тъй като договорът за 

споделяне може да бъде манипулиран или монополизиран от специални заинтересовани 

страни и това може да предизвика недоверие в услугите на социалните медии. Виж също 

Договор за информация, Демократично общество, Информационни безпорядъци, 

Инфлуенсър. 

Дълга наративна форма: е дълга история, обикновено в писмена проза, която описва 

реални или измислени герои и събития, обикновено под формата на последователен разказ. 

Той може също да бъде нелинеен разказ, чийто сюжет не съответства на очакваната 

хронология или причинност. В медиите подобни разкази могат да се предлагат в различни 

формати, напр.: книги, документални статии, комикси, филми, телевизия, видео игри, 

музика и други аудиовизуални изкуства. Виж също Дигитални разкази; Кратки наративни 

форми. 

Електронна репутация / Онлайн репутация: е възприятието, което интернет потребителите  

имат за човек, марка/бранд или компания. Това е стратегия за маркетингово влияние с цел 

спечелване на харесвания и препоръки, както и повишаване на класирането/ рейтинга на 

уебсайта или онлайн услугите на даден субект. Често се свързва с начини за осигуряване на 

приходи от съдържание онлайн, особено от инфлуенсъри. За МИГ това е свързано с 

рисковете от манипулиране на личния имидж или марка; свързано е и с осигуряването на 

приходи от нечие присъствие в интернет (реклама, кликбeйт (примамка за кликвания) ...). 

Виж също „Бисквитки“, Данни, Цифрова идентичност, Електронно (онлайн) присъствие, 

Инфлуенсър. 

Защита: правото на онлайн защита на данните е обхванато от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД). Отнася се до отговорността на физическите лица, публичните и частните 

компании да гарантират сигурността на дигиталните дейности, че данните няма да бъдат 

откраднати или използвани от трети страни без съгласието на потребителя. Виж също 

Поверителност, Профилиране, ЗЗЛД. 
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Извличане на данни: отнася се до методите за изчисление и изследване на бази данни, така 

че да се открият модели и профили, тенденции и връзки и да се предостави информация, 

служеща за вземане на решения, като например маркетинг с прогнозен анализ. Работи с 

алгоритми и статистика за извличане на информация от големи данни. Виж също ИИ, Данни, 

Големи данни. 

Изкуствен интелект („ИИ“): означава процеса, при който компютърните системи изпълняват 

задачи, които по принцип изискват човешки интелект; например визуално възприятие, 

разпознаване на реч, превод и т.н. Технологии, основани на ИИ, се намират и в дигиталните 

игри, роботиката, асистентите за шофиране и във всички системи, които се нуждаят от 

достъп до огромно количество данни, за да улеснят решенията. За Медийната и 

информационна грамотност (МИГ), наблюдението на развитието на ИИ е важно, тъй като 

повдига въпроса за използването на лични / частни данни и граждански въпроси, свързани с 

личния живот, достойнството, благосъстоянието, политиката и публичното пространство. 

Виж също Алгоритъм, Големи данни,  Данни. 

Инфлуенсър: Инфлуенсър е потребител на социални медии, който е създал голяма 

аудитория, която го следи и чието съдържание има голям обсег и / или въздействие. Виж 

Участие; Договор за споделяне; Публика; Общности. 

Информационни безпорядъци: отнася се за слухове, пропаганда, техники на убеждаване, 

скандални публикации, кампании, основани на клевети и фалшиви новини. В социалните 

медии алгоритмите, кликбейт, троловете, социалните ботове и други устройства могат да 

популяризират невярна информация, като същевременно дават усещане на потребителите, 

че получават качествена/истинна информация. Това може да доведе до редица нарушения, 

някои от които са незаконни (като реч на омраза или призиви към тероризъм и расизъм), а 

други са част от сивата зона на вредно съдържание и вредно поведение (фалшиви новини, 

слухове, кибер-тормоз ... ). В МИГ, те са част от категориите рискове, които се анализират и 

адресират с цел постигане на онлайн благосъстояние. Виж също Информационна фабрика; 

Фалшиви новини. 

Договор за информация: отнася се до договор „по подразбиране“, който масмедиите са 

установили във времето със своите читатели и зрители, какъвто е примера с ежедневните 

новини. Договорът постулира 4 основни стъпки: 1/ професионалисти (журналисти, учени ...) 

идентифицират проблем рационално, 2/ анализират го, 3/ призовават експерти и 4/ 

предлагат решения. В МИГ важен елемент е да се обясни ролята на качествената 

информация в демократичните общества; договорът посочва рисковете от фалшиви новини 

и други информационни нарушения, тъй като договорът за информация може да се 

манипулира или монополизира от специални заинтересовани страни и това може да доведе 

до недоверие в медийните институции. Виж също Договор за споделяне; Демократично 
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общество; Свобода на изразяване; Информационна фабрика; Информационни 

безпорядъци. 

Информационна фабрика: се свързва с идеята, че информацията е конструкция, с 

разпознаваеми институции, съдържание и представи, жанрове, модели и езици на медиите 

за определена аудитория или общност. Традиционно е свързан с информационния договор 

и различните му стъпки. В МИГ е важно да се разпознаят различните проблеми, свързани с 

информационната фабрика (медийна собственост, стереотипи, манипулация ...), така че да 

се упражнява критично мислене и саморефлексивни компетенции. Виж също Договор за 

информация; Информационни безпорядъци.  

Информираност на потребителите: компетентност, която позволява на потребителите да се 

справят със социалните медии и други виртуални социални пространства като среда, в която 

често фактът, че си цифров/ дигитален гражданин, означава също да бъдеш потребител на 

онлайн продукти и услуги. Разбирането на последиците от комерсиалния характер на 

онлайн пространствата е една от компетенциите, от които хората се нуждаят, за да запазят 

своята автономност като цифрови / дигитални граждани и да защитят своето лично 

пространство онлайн. За MИГ това предполага проблеми, свързани с нарушаване на правата 

на другите, както и такива, свързани с подходящите за възрастта средства за разбиране на 

всички аспекти на „Условия за използване на услугите“. Виж също Условията за използване 

на услугите. 

Кибер тормоз:  форма на тормоз чрез използване на електронни инструменти и услуги. Той 

може да включва публикуване на заплахи, слухове / клюки, сексуални коментари, кибер-

преследване и реч на омраза. Последствията могат да бъдат тежки за жертвите (да изпитват 

страх, гняв, да имат ниска самооценка, да изпаднат в депресия.) В контекста на МИГ трябва 

да се имат предвид рисковете от дезинформираност, информационни безпорядъци, вредно 

онлайн съдържание и поведение, заплахи за свободата на изразяване („смразяващ“ ефект) и 

благосъстоянието. Вижте също Електронна репутация, Идентичност, Благосъстояние. 

Киберсигурност: занимава се със защитата на компютрите от кражба и / или повреда на 

техния хардуер, софтуер и съдържание. Киберсигурността включва също прекъсване на 

услугите с умишлени или случайни средства (като пиратство или хакване). За МИГ, фишингът, 

спамът и вирусите са сред заплахите за сигурността, които могат да попречат на гражданите 

да защитят хардуера и данните си. Вижте също Поверителност, Сигурност. 

Когнитивно изкривяване / Когнитивно отклонение: проблем, свързан с обработката на 

информация и с това как хората възприемат информацията. Случва се, когато хората 

създават собствена „субективна социална реалност“, отклонявайки се от рационалната 

преценка. Тя може да изкриви реалността и да доведе до неточни решения и нелогични 

интерпретации. Най-често срещаните когнитивни изкривявания се отнасят до склонност за 
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потвърждаване (склонността да се тълкуват новите доказателства като потвърждение на 

собствените убеждения или теории), склонност за позоваване на авторитет (тенденцията да 

се приписва по-голяма точност на мнението на авторитетно лице), склонност към 

„непрекъснато/продължително влияние“ (тенденцията да вярваме на по-рано възприети 

погрешни сведения, дори след като те са опровергани). В МИГ това е свързано с проблемите 

на общественото мнение, стереотипите и границите на свободата на изразяване. Виж също 

Критично мислене, Фалшиви новини. 

Кратки наративни форми: са истории, които описват реални или измислени събития. В 

социалните медии те могат да бъдат под формата на коментари, харесвания, публикации, 

туитове или видео „истории“, използвани в Snapchat или Instagram. Виж също Дигитални 

разкази; Дълги наративни форми. 

Критично мислене: обективният анализ и оценка на даден въпрос с цел формиране на 

съждение. В контекста на МИГ то дава възможност на потребителите да овладеят кодовете 

на дигиталните медии и да рефлектират върху навиците си за сърфиране и участието си 

онлайн. Когнитивните умения, свързани с критично мислене, включват търсенето и 

валидирането на информация, както и емоционалното разбиране на сложни 

комуникационни ситуации. Виж също Проверка на фактите. 

Междукултурна комуникация: компетентността, която позволява на гражданите и 

потребителите да изпитват съпричастност към другите. Тези умения придобиват по-голямо 

значение онлайн поради липсата на допълнителни визуални и аудио информационни знаци. 

Тази компетентност предполага възприемане на и разбиране на двусмислие, интерес към 

другостта и умения за навигиране на социалното пространство онлайн и нетуъркинг, както и 

осъзнаване на геополитическия контекст на онлайн обмена. 

Мемове: са изображения, видеоклипове или текстове, които се копират и разпространяват 

широко в интернет. Те целят да бъдат смешни и са леки вариации на няколко основни 

изображения. Те могат да се споделят в социални мрежи, имейл, дискусионни общности, 

табла за съобщения и банки с изображения. Те са популярни в младежките култури и се 

използват и във фалшиви новини за генериране на трафик, защото са популяризират лесно. 

Виж също Фалшиви новини, Информационни безпорядъци, Социални медии. 

Обществено мнение: е формирането на мнение, което оправдава използването на 

масмедиите и връзката им с демократичните общества, тъй като гражданите трябва да бъдат 

информирани, за да вземат решения (като гласуване на избори). То се определя от дневния 

ред на медийните агенции в света и все по-често от социалните медии. Общественото 

мнение изисква елемент на доверие в договора за информация и договора за споделяне. 

Виж също Масмедии, Социални медии, Договор за информация. 
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Общности: виртуалните общности ценят обмена на знания и информация като валута за 

социализиране и обучение. Те се характеризират със „слаби връзки“ - факта, че познати от 

всякакъв вид (включително непознати) могат да предоставят информация чрез онлайн 

мрежи. С времето, членството, влиянието и споделените емоционални разговори могат да 

създадат усещане за принадлежност, в „ехокамери“ (в новинарските медии „ехокамерата“ е 

метафорично описание на ситуация, в която определени вярвания се подсилват чрез 

комуникация и повторение в затворена система) и други затворени групи. Виж също 

Договор за информация, Договор за споделяне. 

Електронно присъствие / Онлайн присъствие: е способността да се контролира дигиталната 

идентичност. Това предполага познаване на процеса на оптимизация на търсачките, онлайн 

репутацията, използването на социалните медии и др. Разширената дефиниция включва 

личните и междуличностните качества, които определят дигиталната комуникация. Изисква 

социални и когнитивни компетенции, които се подкрепят от МИГ. Вижте също Дигитална 

идентичност, Онлайн репутация, Участие. 

Поверителност: е правото да упражнявате контрол върху собствените си данни (достъп, 

проверка, коригиране ...). Тя може да бъде нарушена от компании, които използват лични 

данни с търговска цел, включително споделяне на данни с трети страни (т.е. не страните, за 

които данните са създадени на първо място). В рамките на ЕС се управлява от ЗЗЛД, който 

позволява и защита в случай, че личните данни бъдат откраднати или манипулирани. За 

МИГ, предизвикателствата са свързани с разкриването и рисковете за благосъстояние, кибер 

тормоз, онлайн присъствие, както и търговско профилиране. Вижте ЗЗЛД, Извличане на 

данни, Електронно присъствие, Фишинг. 

Приложения: Първоначално създадени като интерактивна програма, достъпна през уеб 

браузър, в днешно време приложенията се срещат по-често на мобилни телефони. Аповете 

или „приложенията“ са софтуер за крайни потребители, който може да има много различни 

функции: от предоставяне на възможност на потребителите да изпълняват ежедневни 

задачи (като например да се консултират с календар или да изпращат имейли), до 

развлечения (пътувания, игри или социални мрежи) и събиране на информация (новини, 

карти или МИЛАБ – медийна информационна лаборатория). Виж също Условия за 

Използване на услугите. 

Проверка на фактите: е стратегията, използвана от журналисти или граждани за разкриване 

на фалшиви новини. Тя включва използване на човешки ресурси и цифрови инструменти за 

оценка на истинността и надеждността на информацията, проверка на нейните източници и 

анализ на това как тя е публикувана или популяризирана. Виж също Фалшиви новини. 

Профилиране: е процесът на проучване на наличните данни в съществуващи база данни и 

използване на статистически методи за определяне на показатели или прогнози за хората 
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или други онлайн дейности. За МИГ, предизвикателствата са свързани с осведомеността за 

дигитален отпечатък и възможните злоупотреби с цел нарушаване на поверителността. Виж 

също Големи данни, Данни, Дигитален отпечатък, ЗЗЛД, Поверителност. 

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД): Общият регламент за защита на личните данни се 

прилага в целия Европейски съюз от 2018 г., с помощта на органи за защита на данните във 

всяка държава. Регламентът предоставя на хората по-голям контрол върху техните данни и 

поверителност и им позволява да следят онлайн присъствието си. Виж също Онлайн 

присъствие, Данни, Извличане на данни, Поверителност. 

Реч на омразата: е твърдение/ изявление, предназначено да унижи друго лице, по-

специално с използването на жесток и унизителен език въз основа на раса, етническа 

принадлежност, религия, пол, увреждане и др. В Европа е свързано със специфично 

законодателство, което поражда дебати относно свободата на изразяване. В контекста на 

МИГ се отнася до начини и средства за използване на медиите, така че да се създават 

контра-разкази и да се насърчава междукултурната комуникация. Виж също 

Междукултурна комуникация, Демократично общество, Свобода на изразяване, Участие. 

Робот или „бот“: интернет робот или „бот“ е софтуерно приложение или интелигентен агент, 

който изпълнява автоматизирани задачи в интернет като уеб обхождане за анализ на 

файлове от уеб сървъри. Чат ботовете се използват за разговор на естествен език с 

потребителите, а социалните ботове се използват в социалните мрежи за генериране на 

съобщения. За МИГ проблемите се отнасят до етичните предизвикателства, свързани с 

увеличаване на автономността на роботите и заместването на човешките функции от тях 

(например в контекста на работа, преподаване или война). Вижте също Изкуствен 

интелект, Извличане на данни. 

Свобода на изразяване: е едно от правата на човека, което гарантира възможността на 

всеки човек не само да изрази мнението си, но и да го публикува. Освен това законите за 

свобода на информацията гарантират, че хората имат достъп до информация за себе си и 

тяхното правителство, ако е необходимо. Свободата на изразяването разчита на надеждни 

медии и данни в демократичните общества. В МИГ е важно по отношение на публикуването 

и онлайн активността. Виж също Демократичното общество, Фалшиви новини, Проверка 

на фактите. 

Социални медии: отнася се до поредица от приложения и/ или онлайн услуги, които 

улесняват социалното взаимодействие, въз основа на договора за споделяне (включително 

медии, документи и данни). Основават се на онлайн общности и публики, които общуват и 

споделят интереси и дейности. Потребителите създават свои профили и качват съдържание 

(текстове, снимки или други файлове). Много сайтове на социални мрежи са отворени само 
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за лица над 13-16 години (в зависимост от законите в различните европейски страни). Виж 

Дигитален отпечатък, Онлайн присъствие, Фалшиви новини. 

Социално застъпничество: разглежда социалната справедливост, свързана с ценностите, 

които демократичното общество подкрепя, особено във връзка с правата на човека. Темите, 

които обхваща, могат да включват: граждански права, изграждане на общност, 

информираност за потреблението, нарушаване на правата на човека. То има за цел 

социално включване, социални промени и благосъстояние. В МИГ това се свързва с 

компетенции за ангажиране и овластяване за онлайн и офлайн участие. Виж Демократично 

общество, Човешки права. 

Масмедии: отнася се до различни медийни формати и услуги, които се използват за 

комуникация с широката общественост и за достигане до голяма аудитория, особено 

новини. Масмедиите направиха своя преход към дигиталния свят, но запазват някои 

оригинални характеристики като линейност, редакционен избор и др. Виж Социални медии, 

Договор за информация. 

Стандарти с отворен код: са публично достъпни спецификации, които позволяват на дадено 

лице или общност да използват софтуер без той да е тяхна собственост (по непатнентен 

начин). Кодовете могат да бъдат свободно приети, внедрени и дори разширени и 

подобрени. Типичен пример е платформата Moodle за електронно обучение или UNIX 

стандарт за TCP / IP протоколи. Creative Commons са създадени за насърчаване на това 

понятие, тясно свързано с информационните общности за демократизация на знанието и 

ученето онлайн. Виж също Демократичното общество, Участие. 

Стереотип: широко разпространена и опростена идея за тип човек или група. В онлайн 

пространството, стереотипите могат да се използват за укрепване на идентичността и 

чувството за принадлежност. Те се основават на представи и образи, които са дълготрайни и 

трудно се изкореняват или променят и могат да доведат до реч на омраза и други форми на 

дискриминация. Виж също Междукултурна комуникация; Дигитално разказване на 

истории; Реч на омразата. 

Трол: човек, който публикува поляризиращи съобщения онлайн, за да внесе смут. Целта е да 

се разбие една общност чрез предизвикване на емоционални отговори, често за забавление, 

но и все по-често поради политически причини, особено в случай на фалшиви новини. Виж 

също Кибер тормоз, Фалшиви новини, Социални медии. 

Търсачка: софтуерна система, предназначена да търси информация в интернет и да я 

обработва за потребителите. Все по-често търсачките извършват други услуги за 

потребителите и използват извличане на данни със специфични алгоритми, за да ги 

профилират; някои следят потребителите, други не. За МИГ, основните проблеми, свързани 
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с търсачките, са манипулирането на функцията за търсене по политически, търговски и други 

причини. Виж също Данни, Дигитален отпечатък, Дигитална идентичност, Фалшиви 

новини, Поверителност. 

Условия за използване на услугите: наричани още „условия за ползване“, са правилата, 

предложени от сайтове и услуги в социалните медии, с които потребителите трябва да се 

съгласят, преди да имат достъп до онлайн услугата. Те обикновено са само отказ от 

отговорност, но могат да съдържат и други елементи, особено по отношение на правата 

върху интелектуална собственост на съдържанието, което се споделя онлайн чрез услугата 

или приложението. Виж също Приложение, Поверителност, Социални медии. 

Участие: е компетентността, която позволява на потребителите да участват в здравословни 

взаимоотношения с други хора в онлайн общностите, чрез уикита, блогове, игри и социални 

медии. Тя предполага ценности и нагласи, свързани с активно сътрудничество и принос. За 

МИГ то е свързано със себеизразяване, изграждане на общност, гражданска ангажираност, 

влияние и благосъстояние. Виж също Дигитална/ Цифрова идентичност, Електронно/ 

Онлайн присъствие, Социални медии. 

Фалшиви новини: е вид умишлена дезинформация, насочена към подвеждане на онлайн 

потребители. Тя се разпространява чрез традиционните медии и онлайн /социалните медии. 

Може да има за цел да навреди на търговски, финансови или политически цели на частно 

лице или компания/ организация. Онлайн се използва и за увеличаване на приходите чрез 

повишаване на трафика (със заглавия като примамка за кликвания, приходи от кликвания, 

приходи от реклама). За МИГ важните въпроси са свързани с качеството и истинността на 

информацията, манипулирането на общественото мнение, навлизането в публичните 

пространства, прозрачност на изборния процес. Изискват се компетенции в сферата на 

критичното мислене, проверка на факти и източници. Виж също Критично мислене, 

Проверка на фактите. 

Фишинг: комбинира думите „фрапинг“ и „риболов“, за да създаде образ на примамка, за да 

примами жертва. Това е опит на пирати и хакери на информация да получат лични данни, 

особено чувствителни лични данни (ЧЛД), като се представят за доверена страна (приятел, 

колега, банка и т.н.) Целта е да насочат жертвата към фалшиви уебсайтове, които могат да 

разпространяват вируси или използват откраднатите данни за незаконни цели. Вижте също 

Киберсигурност, Данни, Защита. 

Хакване: умишлени действия за нарушаване на защитата и злоупотреба със слабостите на 

компютърна система или мрежа. Могат да са мотивирани от много причини, като протест, 

печалба, игра, шпиониране и събиране на разузнавателна информация. За МИГ хакването 

поражда предизвикателства по отношение на доверието и рискове от нарушаване на 

поверителността на данните. Виж също Данни, Поверителност, Сигурност, Благополучие. 
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Човешки права: съвкупност от морални принципи, които организират човешкото поведение 

в демократичните общества (както е изрично изразено в Универсалната декларация за 

правата на човека от 1948 г.). Те са постулирани като неотменими и фундаментални права в 

името на човешкото достойнство. Те са егалитарни и приложими навсякъде, включително 

онлайн. В контекста на МИГ се подчертават по-специално някои принципи като свобода на 

изразяване, поверителност, участие, достойнство и образование. 



 

Ученикът като създател на съдържание 
приложения за създаване на съдържание в класната стая 

 
Има хиляди начини учениците да създават съдържание, но тук се фокусираме върху 
създаването на цифрово съдържание. Това могат да бъдат инструменти за създаване 
или дори софтуер за създаване на съдържание.  
 

https://bookcreator.com/ - "Създавай. Чети. Публикувай.“ С това се занимава 
BookCreator. Нека вашите ученици създават и пишат свои собствени истории. Те 

могат да комбинират текст, изображения, аудио и видео за създаване на интерактивни 
истории, цифрово портфолио, списания, стихосбирки, научни доклади, наръчници, 
комикси и много други. След това учениците могат да публикуват книгите си и да 
покажат на вас (или на родителите си) своите шедьоври. Book Creator е пример за 
лесен за използване авторски инструмент за ученици (и преподаватели). 
 

https://explaineverything.com/ - Explain Everything е интерактивна бяла дъска с 
възможност за запис. Това означава, че учениците могат да направят 

презентация и да запишат всичко, което рисуват и казват, докато създават 
съдържанието. Рисувайте, добавете снимки, подчертайте и напишете текст, а след това 
го споделете. 
 

https://spark.adobe.com/home/ - Adobe Spark е интуитивно онлайн приложение, 
което позволява на вас или вашите ученици да създавате анимирани 

видеоклипове, постери, слайдшоута и други подобни за минути. Изберете 
оформление на видео, импортирайте видеоклипове и изображения, добавете текст и 
изберете музика. Това е всичко! В този редактор учениците могат лесно да добавят и 
редактират видеоклипове, за да ги направят забележими в класната стая. Те могат да 
избират изображение от библиотеката Spark, която има над 25 000 красиви 
емблематични изображения, или да добавят свои собствени снимки, за да подчертаят 
собственото си мнение. Spark автоматично добавя кинематографично движение към 
тяхната история, така че не е необходимо да бъдат професионалисти в редактирането 
на видео. Учениците могат да създадат своя собствена уеб страница с Adobe Spark Page 
или да създадат колаж от снимки с Adobe Spark Post. 
 

https://www.mysimpleshow.com/ - MySimpleShow е опростен онлайн 
инструмент, който дава възможност на всеки да прави професионални 

анимирани видеа. Учениците могат да напишат собствен видео скрипт или дори да 
качат Power Point файл. Първата възможност им позволява да напишат история и 
приложението ще им предложи някои подходящи изображения, от които учениците 
могат да избират и използват в своето видео. Накрая те записват своя собствен глас 
или избират между гласовете, които се предлагат. Също така MySimpleShow съдържа 
достъпни образователни шаблони. 
 

https://www.canva.com/ - С Canva учениците могат да създават презентации, 
графика в социалните медии, завладяващи изображения и много други. Canva 

предоставя хиляди красиви оформления като шаблони на списания, презентации, 
писма, визитки и т.н. Учениците могат да използват изображения и икони от 
библиотека, както и други креативни елементи като решетки, рамки, форми, линии и 

https://bookcreator.com/
https://explaineverything.com/
https://spark.adobe.com/home/
https://www.mysimpleshow.com/
https://www.canva.com/


 

диаграми. Някои от изображенията, иконите и шаблоните на Canva са безплатни, 
докато други са платени. 
 

https://storybird.com/ - Storybird е онлайн приложение, което съчетава творчески 
инструменти за писане, четене и разказване на истории. Учениците могат да 

създадат своя собствена история и да се чувстват като „истински автори“, вдъхвайки 
живот на фантазията си. Той е и адаптивен, креативен инструмент за подобряване на 
планове и задания за уроци за всеки клас или предмет. Друга добра опция на storybird 
е възможността да се купуват цифрови или печатни книги и стихотворения, направени 
от учениците. 
 

https://padlet.com/ - Padlet може да се използва от ученици (и учители). С 
помощта на padlet можете да създадете онлайн дъска с лепящи се листчета, 

която можете да споделите с всеки ученик или учител. Padlet позволява на учениците 
да вмъкват идеи анонимно или с името си. Той е лесен за използване и много удобен. 
Който има дъската на Padlet отворена на своя смартфон или компютър, може да види 
какво е на нея и какво пишат всички. Учениците просто трябва да вземат устройство и 
да започнат да добавят малки лепящи се бележки онлайн. Те могат веднага да видят 
всички идеи, събрани на дъската на учителите незабавно. 
  

https://tellagami.com/ - Tellagami е приложение за смартфони. То помага да 
вдъхнете живот на съобщенията си. Чрез комбинация от снимки, глас, 3D герои 
и личност в мобилна платформа, приложението ви помагат да общувате по 

начин, който никога не е бил възможен. Изберете герой и го персонализирайте. След 
това изберете настроение (тъжно, щастливо, неутрално, глупаво, ядосано…). 
Променете фона и запишете гласа си. Приложението е достъпно само за Apple. Може 
да се сподели видеоклипа по пощата или социалните медии. 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=en – 

Meme generator е приложение за смартфони. Чрез него учениците могат да 
обобщят урок, като създават мемета по темата. Очаквайте някои забавни 
резултати, които всъщност представляват вашите уроци. Това е и забавен 

начин, който се свързва със средата на вашите ученици извън училището, което 
улеснява запомнянето на учениците. 
 

https://www.moovly.com/ - Позволете на учениците да създават свои собствени 
видеоклипове, анимации или представяния в YouTube с Moovly. Moovly има над 

600 000 безплатни шаблона, видеоклипове, анимации и звуци. Учениците могат да 
използват своите материали и да качват собствена медия. Moovly е много лесен за 
използване поради "drag and drop" технологията за работа.  
 

https://kidblog.org/home/ - Kidblog е блог среда, която предоставя инструменти  
за безопасно публикуване на материали на ученици. Учителите могат да 

наблюдават дейностите на студентите в общността на „авторите-ученици“. Kidblog дава 
глас на учениците и им позволява да пишат публикации в блогове, които наистина 
могат да бъдат публикувани. Учениците пишат с цел и то за истинска публика. Така те 
стават цифрови граждани в сигурна среда. 
 

https://storybird.com/
https://padlet.com/
https://tellagami.com/
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https://www.moovly.com/
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http://www.comiclife.com/ - Comic Life е самостоятелно приложение за 
инсталиране на компютър. Понякога се говори, че учениците не четат много 

книги. Но това, което всъщност четат са комикси. С Comic Life вие пренасяте комикси в 
класната стая. Нека учениците да създават зашеметяващи комикси от собствените си 
образи. Приложението разполага с много шрифтове, шаблони, панели, балони и 
надписи, за да трансформира историята на вашия ученик в творчески комикс. 
Учениците могат да създават доклади за книги в комичен стил, да обобщават урок, да 
създават творчески брошури и т.н 
 

https://www.spreaker.com/create-a-podcast?utm_campaign=marketing-
redirect&utm_medium=redirect&utm_source=broadcast - Ако учениците ви имат 

афинитет към радиото, то подкастите са подходяща форма на изразяване за тях. 
Вместо да пишат доклади или рецензии могат да създадат радиопредаване по дадена 
тема. Приложение, което им дава тази възможност е Spreaker. В него учениците могат 
да запишат своя подкаст, да излъчват на живо и след това да разпространяват 
творбите си. Учениците могат да говорят на всякакви теми - от интересни личности до 
исторически събития. 
 

https://www.bookwidgets.com/ - BookWidgets е онлайн платформа за създаване 
на съдържание за учители, но и учениците могат да се възползват и от него. 

BookWdigets има над 40 шаблона за упражнения, които учителите могат да адаптират 
към своето собственото съдържание. Такива са тестовете, кръстословици, пъзели, игри 
като бесеница и други. Една от тях е времева линия, която е фокусирана върху 
създаването на съдържание от учениците, отколкото обратното. Учителят създава 
времева линия, която може да се редактира и я споделяте с учениците си. Това 
означава, че учениците могат да добавят събития към времевата линия, да напишат 
текст и да добавят изображения към него. Използвайте тази времева линия в часовете 
по история, за да позволите на учениците да симулират определени исторически 
времеви линии. Те могат да добавят снимки на всяка стъпка от експеримента и да 
напишат обяснение. 
 

https://www.izi.travel/en/search - платформа за създаване на истории под 
формата на аудио пътеводител. Може да работи и през смартфон. 
Предварително трябва да имате подготвен аудиозапис, който се качва в 

платформата. Заедно с него можете да качите снимков и видеоматериал. Създадения 
аудио пътеводител може да бъде преглеждан на смартфон с интернет връзка или 
свален при липса на такава. 
 

https://www.genial.ly/en - Genially e онлайн инструмент за създаване на 
интерактивно съдържание под формата на игри, видеа, презентации, графики. 
Интерфейсът му е лесен за използване, но богат като функционалности. В 

платформата има създадени шаблони, които могат да се използват. 
 

https://timemapper.okfnlabs.org/ - Time mapper е безплатна онлайн платформа 
за създаване на интерактивни географски и хронологически карти. Учениците 
създават таблица на Excel, в която описват датите, събитията и 

местоположението им. Таблицата се качва в платформата и след това се преобразува 
автоматично в интерактивна карта. 
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https://www.izi.travel/en/search
https://www.genial.ly/en
https://timemapper.okfnlabs.org/


 

 
И още:  
 
 Интернет платформа с ресурси за създаване на интерактивни карти: 

https://infogram.com/examples/maps  
 
 Статия на английски език с връзки към 21 платформи за създаване на онлайн карти: 

https://www.freetech4teachers.com/2012/06/21-map-creation-tools-for-students-
and.html  

 
 Интернет платформи за създаване на видео анимации: 

https://www.animaker.com   https://www.powtoon.com   
 

 Интернет платформа за създаване на интерактивни изображения, видео и 360 
градусови панорами: 
http://www.thinglink.com/  

 

 Интернет платформа със съвети (на английски език) и ресурси за създаване на 
кампании в социални медии: https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-
campaign-elements/ 

 
 Интернет платформа за създаване на онлайн дискусии и общо пространство за 

обсъждане на идеи и теми, подобно на Teams на Office 365: 
https://my.beekast.com  

 
 Интернет платформа за създаване на времеви график със събития или дейности: 

https://vizzlo.com/create/timeline  
 

 Онлайн инструменти за представяне на информация с пиктограми, графики, 
снимки; създаване на плакати, презентации:  
https://piktochart.com    https://www.easel.ly/home  
 

https://infogram.com/examples/maps
https://www.freetech4teachers.com/2012/06/21-map-creation-tools-for-students-and.html
https://www.freetech4teachers.com/2012/06/21-map-creation-tools-for-students-and.html
https://www.animaker.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.thinglink.com/
https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-campaign-elements/
https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-campaign-elements/
https://my.beekast.com/
https://vizzlo.com/create/timeline
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/home

