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MГ УВОД

ЗДРАВЕЙТЕ! 

Представяме ви „Медийна грамотност в класната стая” - съвременно помагало за преподаване на 
медийна грамотност на ученици от гимназиалния курс. Създадохме това помагало като полезен ресурс за 
учителите, които искат да помогнат на своите ученици да развият критично мислене и да се ориентират 
в заобикалящата ги медийна среда. Такива умения са особено необходими в епохата на постистината и 
разпространението на фалшиви новини. Според Индекса за медийна грамотност на фондация “Отворено 
общество”, българите са най-податливите на фалшиви новини граждани на ЕС. Национално-представително 
изследване на Националния център за безопасен интернет и „Маркет Линкс“ от края на 2016 г. показа, че 
над половината от българските деца не могат да различат вярна от грешна и фалшива информация. За 
съжаление, същото признават и 40% от родителите.

Бумът на дигиталните технологии и социалните мрежи превърна всеки притежател на смартфон в 
генератор на медийно съдържание, включително и в класната стая. Учениците създават и публикуват 
медийно съдържание ежедневно, често привличайки вниманието на големите медии върху проблеми 
от училищния живот и света на младите. Ние приветстваме скъсената дистанция между младите хора 
и медиите и многобройните нови възможности за себеизразяване, с които съвременните младежи 
разполагат, но също така отчитаме и рисковете от този нов феномен. Те налагат по-добро познаване на 
правата ни като медийни потребители, както и осъзнаването на необходимостта да зачитаме и правата на 
другите в онлайн и медийното пространство.

Именно заради това е от изключително значение днешните младежи да се ориентират в дигиталната 
медийна среда в епохата на 24-часовия новинарски поток и фалшивите новини. Добрата информираност 
е ключово условие за това да разбираш заобикалящия те свят, да направиш правилен кариерен избор и да 
се конкурираш на бързо променящия се пазар на труда. 

Министерство на образованието и науката също припозна медийната грамотност като едно от ключовите 
умения за изграждане на активно гражданско самосъзнание в гимназистите. Използвайки предложените 
тук материали, вие ще развиете разбирането на учениците за това какво представлява качествената 
журналистика и ще им помогнете да бъдат по-добре осъзнати и критични към собственото си медийно 
потребление. 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОМАГАЛОТО? 

Помагалото е разделено на пет тематични модула: 
Ролята на свободните медии за демократичното общество
Факт и мнение. Въведение в журналистическите жанрове
Фалшиви новини и дезинформация. Как да им се противопоставим?
Моите права като медиен потребител; 
Как да бъдем отговорни медийни потребители?

Всеки един от тези модули съдържа цели и очаквани резултати, основни понятия, обяснение на основните 
идеи, план за дейностите.

Дейностите са съобразени със средната продължителност на един учебен час в България, 40 минути. 
Предлагаме ви по-широк набор от упражнения, от които можете да избирате. Описана е целта, на 
която отговаря всяка активност и детайлно са разписани стъпки за осъществяването ù. Това ще ви 
даде необходимата свобода и гъвкавост да проведете уроците по максимално ефективния начин,  
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постигайки целите, поставени в учебния план, в съответствие с предвидените упражнения.  Преценката 
как да включите практическите дейности във Вашите часове е Ваша, като е препоръчително да следвате 
последователността на учебните цели и теми. Уроците могат да бъдат преподавани независимо един от 
друг, но безспорно ще постигнете най-голяма ефективност, ако покриете програмата в нейната цялост. 

За част от темите могат да се намерят ресурси за допълнително четене, чрез които можете да обогатите и 
задълбочите заниманията и знанията по медийна грамотност на учениците Ви.

Първоначалният вариант на този наръчник е разработен в сътрудничество с Комисията „Фулбрайт” и 
Фондация „Америка за България“ и е предназначен за помощник-учители по английски език. Това помагало 
представлява преведената и адаптираната на български език версия, която позволява лесна работа в час.

Надяваме се, че помагалото „Медийна грамотност в класната стая” ще ви бъде полезно в преподаването на 
медийна грамотност и критично мислене!

От авторите
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СВОБОДНИТЕ МЕДИИ 
ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО 
ОБЩЕСТВО
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MГРОЛЯТА НА СВОБОДНИТЕ МЕДИИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО

ЦЕЛИ:

ОСНОВНИ ИДЕИ

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

В този модул, учениците ще задълбочат познанията си за понятието свобода на изразяване и важността 
ù за демократичните общества. Те ще изследват връзките между свободното слово и демокрацията и 
ролята на медиите в тези взаимодействия. Тема на упражнения и дискусии ще бъде и разбирането на 
учениците за журналистическата работа и реалностите в професията. 

Учениците разбират понятието медия и да разпознават различните видове медии; 
Учениците разбират ролята на медиите за едно демократично общество;
Учениците придобиват реалистична представа за журналистическата професия: какво правят 

журналистите и какво не.

1. Какво е медия?

Коренът на думата медия е медиум – посредник, доставчик на информация. Медии са телевизията, радиото, 
вестниците, новинарските сайтове, а също и блоговете. Социалните мрежи (Instagram, Facebook, YouTube, 
Twitter и  др.), в които различни потребители създават и споделят съдържание, могат да бъдат определени 
като медийни платформи.

Медийното съдържание може да бъде разделено на развлекателно (филми, сериали, концерти, комедийни 
програми и др.) и информационно -  такова, чиято основна задача е да съобщава и анализира актуалните 
събития. Вторият тип е свързан най-вече с професията на журналистите, чиято роля е да бъдат такива 
посредници и да предоставят качествена и проверена информация на публиката си.

 
2. Какво е свободна преса? Какви са основните роли на медиите в демократичното общество? 

Основна дефиниция: За да бъдат медиите свободни, правителствата не трябва да налагат цензура. Макар 
и да няма общоприета дефиниция на понятието цензура, по същество то представлява ограничаване на 
правото на мнение, най-често на държавно ниво.

В съвременната медийна среда, понятието преса включва както традиционните медии, каквито са 
вестниците и телевизиите, така и различните интернет платформи, които ни дават възможността да 
споделяме информация. 
Както в миналото, така и до ден днешен продължават дебатите за това докъде може да стигне свободата на 

1. Запознайте се с основните идеи, описани подробно в модула.
2. Прегледайте дейностите и ги адаптирайте спрямо броя ученици в класа, времето, с което разполагате, и 
целите, върху които искате да акцентирате.
3. Прегледайте презентацията (слайдове и възможни въпроси, инструкции) и адаптирайте при нужда.
4. Подгответе предварително необходимите материали – мултимедия, лепящи листчета, маркери.

1. Какво е медия? 
2. Какво е свободна преса? Какви са основните роли на медиите в демократичното общество? 
3. Какво е качествената журналистика? Какво правят и какво не правят журналистите?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОДУЛА: 
40 минути
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КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РОЛИ НА СВОБОДНАТА ПРЕСА?
Медиите като портиер. Подобно на портиер, който стои на входа и решава кой може да влезе и кой – 

не, медиите решават кои истории и проблеми са достатъчно важни и интересни, за да получат обществено 
внимание и кои – не. Всяка медия има свои критерии, по които определя кои истории ще преминат през 
„портата” и ще влязат в публичното пространство. 
В идеалния случай, водещ критерий е общественият интерес, но в света, в който живеем, е важно да знаем, 
че роля имат и други интереси, като този на собствениците на дадена медия, на политически или бизнес 
кръгове. Затова е важно да има медиен плурализъм или многообразие. Така дори една медия да скрие 
важна новина, то останалите ще я съобщят. Този плурализъм позволява до обществото да стигнат важните 
за него истории, а не само онези, на които управляващите или други силни на деня искат да се даде гласност.

Медиите като фактор, определящ важните за обществото теми.  Точно заради ролята си на портиер, 
медиите до голяма степен са отговорни за решението кои теми ще бъдат обсъждани публично. Това 
означава, че медиите също така определят кои проблеми ще бъдат решени и кои въпроси са важни за 
хората. Една тема няма да бъде подхваната от управляващите, ако не е била обсъждана от обществото, а 
това не би се случило, без информация за нея да излезе в медиите.

Медиите като куче пазач. Кучето пазач е винаги нащрек и лае силно, за да предупреди стопанина 
си, ако нещо не е наред. В ролята си на куче пазач, медиите наблюдават какво правят управляващите и 
информират обществото за нередности. Политиците, които извършват нарушения, знаят, че могат да се 
озоват на първите страници на всички вестници и в централните новини на всички телевизии. Благодарение 

пресата. В съвременните демокрации е прието, че медиите имат правото да публикуват информация, неудобна 
за политическите лидери. Тази информация обаче трябва да е достоверна, в противен случай засегнатият 
може да търси правата си заради клевета. По-спорни са казусите, когато публикуваната информация засяга 
националната сигурност или правата на някого, като например правото на неприкосновеност на личния 
живот. Тогава трябва да се прецени внимателно дали интересът на обществото да научи тази информация 
има превес над другите засегнати интереси и права. 

Не трябва да забравяме, че свободната преса е много важна за демокрацията. Свободата на изразяване 
позволява на гражданите да говорят свободно и да критикуват държавните лидери, без да се страхуват. 
Някои журналисти са жертвали живота си в борбата за това право.

Убийството с чадъра или най-известният български журналист и публицист

Георги Марков е български писател, театрален и филмов сценарист, а в по-късния етап на живота си 
- дисидент и публицист. Живее и твори по времето на комунистическа България, като през 50-те и 60-
те години на 20-и век се радва на успешна кариера у нас. Най-известните му творби от този период са 
романът „Мъже” (1962 г.), новелата „Асансьорът“ (1965), сборникът разкази „Портретът на моя двойник“ 
(1966), „Жените на Варшава“ (1968), пиесите – „Кафе с претенции“, „Асансьорът“ (1967) и др. Към края на 60-
те години, обаче, произведенията му стават все по-критични към комунистическата власт, която, от своя 
страна, ги подлага на цензура. През 1969 г. Марков напуска страната, установявайки се първо при брат си 
в Италия, а впоследствие – в Лондон. През 1972 г. той започва работа в българската секция на Би Би Си, а 
след това сътрудничи и на „Дойче веле” и Радио „Свободна Европа”. Между 1975 г. и 1979 г. Георги Марков 
създава своите „Задочни репортажи” – очерци и есета за живота в комунистическа България, излъчвани 
всяка седмица по Радио „Свободна Европа” – в които той открито критикува комунистическата власт и 
лидера Тодор Живков.  На 7 септември 1979 г., на моста „Ватерло” в Лондон е извършено покушение срещу 
писателя, като в крака му е изстреляна отровна сачма от чадъра на привидно случаен минувач. Четири дни 
по-късно Марков умира, а покушението срещу него предизвиква международни реакции и остава известно 
като „убийството с чадъра”. Атентатът срещу него се свързва с комунистическите тайни служби – Държавна 
сигурност – но до ден днешен извършителят остава неизвестен.
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на медиите, ние живеем в свят, в който можем да включим телевизора и да наблюдаваме какво правят 
правителствата във всеки един момент. 

3. Какво е качествената журналистика? Какво правят и какво не правят журналистите?

КАКВО ПРАВЯТ ЖУРНАЛИСТИТЕ?

Отговорът на този въпрос става все по-труден заради появата на толкова нови интернет платформи, в 
които всеки може да напише каквото поиска. Но дали всеки пишещ е журналист?

Журналистите са посредници, които предоставят информация на обществото, за да може то да прави 
информирани избори, да разбира и оценява случващото се, да разбира миналото и да научава повече за 
текущите събития.

За тази цел журналистите:

Задават въпроси, за да изяснят действията на различните институции и обществени представители;
Помагат на различни групи от хора да имат контакт, да научават едни за други. Но също така, уважават 

правото на хората да не искат да бъдат показвани в медиите;
Когато се съмняват в нещо, разследват и разкриват скрити от обществото факти, които обаче са важни 

за това истината да излезе наяве;
Изслушват дори и крайни гледни точки, с които не са съгласни, и търсят причината за тези крайности;
Знаят на кого могат да разчитат за експертно мнение в различни области;
Са задължени да представят събитията безпристрастно.

Какво не правят журналистите?

Журналистите не са съдии – те не казват кое е правилно и кое не, не сочат с пръст, търсят причините за 
дадени събития. 

Журналистите не разпространяват реч на омразата и съдържание, което би наранило човешкото 
достойнство.

Журналистите не спекулират с информацията, с която разполагат, не я използват за свои лични цели, 
не я разменят или продават.

Журналистите не злоупотребяват с доверието на публиката и не я заблуждават. Ако го направят, те 
спират да бъдат истински журналисти. 

NВ: БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Безпристрастността не означава задължителна неутралност по всяка една тема. Някои проблеми изискват от 
журналиста да заеме позиция, особено ако има риск чувствата на хората да бъдат наранени. Журналистите не 
трябва да допускат разпространяването на послания, подстрекаващи към насилие и насаждащи омраза и трябва 
да реагират, когато събеседниците им използват такава реч. 
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ДЕЙНОСТ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1.  Дискусия за разбирането на учениците за понятието медия 1 10 минути

2.  Дискусия за ролята на свободната преса 2 15 минути

3.  Какво правят и не правят журналистите? 3 15 минути

ПЛАН НА УРОКА

ЗАГЛАВИЕ ГРУПОВА ДИСКУСИЯ ЗА РАЗБИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОНЯТИЕТО МЕДИЯ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Започнете дискусия с учениците за видовете медии. Кажете на учениците помислят и 
да дадат собствена дефиниция на понятието медия. (2 минути.)
2. Запишете различните дефиниции на дъската (5 минути.)
3. Представете основната дефиниция на медия и главните функции на медиите (3 минути.) 
*можете да раздадете работен лист на учениците или да я прожектирате на дъската.

Дефиниция:
Коренът на думата медия е медиум – посредник, доставчик на информация. Медии 
са телевизията, радиото, вестниците, новинарските сайтове, а също и блоговете. 
Социалните мрежи (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и  др.), в които различни 
потребители създават и споделят съдържание, могат да бъдат определени като 
медийни платформи.
Медийното съдържание може да бъде разделено на развлекателно (филми, сериали, 
концерти, комедийни програми и др.) и информационно -  такова, чиято основна 
задача е да съобщава и анализира актуалните събития. Вторият тип е свързан най-
вече с професията на журналистите, чиято роля е да бъдат такива посредници и да 
предоставят качествена и проверена информация на публиката си.

Попитайте учениците за разликите между техните дефиниции и представената от Вас. 
(2 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Дъска, маркер/тебешир

ДЕЙНОСТ 1
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MГРОЛЯТА НА СВОБОДНИТЕ МЕДИИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО

ЗАГЛАВИЕ ДИСКУСИЯ: РОЛЯТА НА СВОБОДНИТЕ МЕДИИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Задайте на учениците въпроса (2 минути) “Какво ще се случи, ако медиите изчезнат?” 
Чуйте мнението на двама-трима ученици и след това представете дефиницията на 
думата медия: Медиите са незаменим инструмент, който помага на хората да се 
информират за различни теми и им дава платформа да изразяват своите мнения 
и виждания. Днес не е нужно да сме били свидетели на нещо, за да знаем, че се 
е случило. Някога хората са се информирали или като са виждали нещо лично, 
или по разкази на други хора, често изкривяващи реалността. С развитието на 
медиите можем да получаваме все повече и все по-непосредствена информация 
от различни точки на света. Телевизионното излъчване ни прави свидетели 
на събития, развиващи се на стотици или хиляди километри, а с интернет, 
информацията идва по-бързо от всякога.
За да не се изкривява картината, медиите трябва да показват всички гледни точки, дори 
и непопулярните. А ние не трябва да се оставяме да живеем в т.нар. “балон”, в който 
чуваме само мнения, близки до нашите.
В какъв свят бихме живели, ако не съществуват медии?

2. Разделете учениците на три групи и ги оставете да разпределят помежду си следните 
роли: - пазач на времето; - писар; - говорител; - фасилитатор на дискусията. Раздайте им 
казусите.

3. Всяка група трябва да посочи поне 4 последствия от зададения сценарий. (1 мин. за 
разпределение по групи и 6 минути за изпълнение на задачата/6+1  - общо 7 минути)

Група 1 представлява граждани в държава, в която се случва инцидент в ядрена 
електроцентрала. Какво ще стане, ако медиите в държавата не получат информация за 
инцидента и не могат да я съобщят? Какви ще са последствията за населението?
Група 2 представлява футболните фенове. Какво ще се случи, ако медиите решат да не 
излъчват футболни мачове? Ще продължи ли тази тема да бъде толкова популярна и 
вълнуваща за обществото?
Група 3 са граждани на държава, в която всички медии отразяват единствено гледната 
точка на управляващите. Каква важна информация ще остане скрита от обществото?

Дайте на учениците 5 минути за обсъждане и записване на идеите им. 
4. Кажете на учениците от двете групи да си изберат лидери, които да представят идеите 
им пред класа и обсъдете последствията от липсата на медии през призмата на двете 
групи.  (5 минути)
5. Обобщете важността на медиите като портиер, фактор в определянето на важните за 
обществото теми и куче пазач.

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Дъска, маркер/тебешир

ДЕЙНОСТ 2
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MГ  РОЛЯТА НА СВОБОДНИТЕ МЕДИИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО

ЗАГЛАВИЕ КАКВО ПРАВЯТ И НЕ ПРАВЯТ ЖУРНАЛИСТИТЕ?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Запишете следния въпрос на дъската:
Какво е журналист и какво прави той/тя?

Разделете учениците на две групи, които ще работят по всеки един от въпросите и им 
раздайте залепващи листчета (3 минути)

2. Дайте на учениците 4 минути да помислят и запишат по няколко идеи на листчетата.
(4 минути.) 
3. Поканете учениците да залепят листчетата на дъската. (1 минути) 
4. Изчетете най-често срещаните асоциации. (2 минути)
5. Представете дефинициите за професията на журналистите, какво правят и какво не от 
секцията „Основни понятия”. (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Залепващи листчета, маркери/химикалки, дъска

ДЕЙНОСТ 3



ФАКТ И МНЕНИЕ. 
ВЪВЕДЕНИЕ В 
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ 
ЖАНРОВЕ

02
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MГ ФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

Този модул насочва вниманието на учениците върху разликите между факт и мнение. Предложени са 
разнообразни упражнения, чрез които учениците ще могат да открият разликите между факти и мнения 
в различни текстове. Освен това, учениците ще се запознаят с различните журналистически жанрове и 
техните особености. Урокът поставя фокус и върху развиване на уменията на учениците да разпознават 
различните видове послания, които получават от новините. 

ЦЕЛИ

1. Учениците правят разлика между факт и мнение; 
2. Учениците разпознават посланията на различните видове журналистически материали;
3. Учениците  разпознават новини;

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УРОКА

1. Запознайте се с основните идеи, представени в урока;
2. Прегледайте дейностите и работните материали и ги адаптирайте спрямо броя ученици в класа, времето, 
с което разполагате, и целите, върху които искате да акцентирате;
3. Прегледайте презентацията и адаптирайте спрямо нуждите – при липса на възможност за принтиране, 
можете да добавите текстовете в презентацията;
4. Подгответе мултимедия, колонки, копия на работен лист 1 спрямо броя на учениците, копия на 
журналистически коментар, лепящи листчета;

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Какво е новина?

Новината е „сензационна информация”;
Новината е това, което редакторът прецени;
Новината е това, което интересува хората;
Новината е това, което силните на деня не искат обществото да разбере;

2. Каква е разликата между факт и мнение?

Дефиниция на факт и мнение

3. Какви видове журналистически жанрове има и защо е важно да ги различаваме? 

Новина
Анализ
Репортаж
Интервю

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОДУЛА:
40 минути
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MГФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

ОСНОВНИ ИДЕИ

1. Какво е новина?

Новината е сензационна, ексклузивна информация: ексклузивната информация е информация, която 
журналистът е разкрил или научил преди всички други. Обикновено това е достатъчно условие за медиите 
да излъчат такава информация. 

Новината е това, което редакторът прецени. Понякога редакторът е този, който решава дали дадена 
информация е новина, или не. Всеки ден в редакциите се обсъждат многобройни истории и затова се 
налага някой да преценява кои от тях са важни и кои -  не. 

Новината е това, което вълнува хората: за много хора, източници на по-голямата част от новините, 
които потребяват, са техните приятели и социалните мрежи. Често получаваме новините си от Фейсбук 
или Туитър. 

Новината е информация, която влиятелните хора не биха искали да стигне до обществото. Често 
се случва журналистите да попаднат на информация за нередности, извършвани от управляващите. 
Задължение на журналистите е да разкрият тази информация. 

2. Каква е разликата между факт и мнение?
Според Ейприл Браун, продуцент в Американското обществено радио PBS:

Факт: Нещо, за което може да бъде доказано, че е истина.
Мнение: Размисли по даден въпрос, незадължително подкрепени с факти, а по-често предизвикани от 

емоция.
Информирано мнение: Размисли по даден въпрос на човек, който добре запознат с факти, изследвания, 

тенденции или личен опит по темата.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ФАКТИТЕ И МНЕНИЯТА/КОМЕНТАРИТЕ В 
МЕДИИТЕ?

Един факт може да бъде възприеман като нещо, за което се твърди, че е станало, или нещо, за което се 
предполага, че е истина. Но всеки журналист трябва да провери колко надеждно е дадено твърдение, 
преди да го обяви за факт. Разбира се, съществуват и доказани факти, които се приемат като такива от 
всички, като например, че Земята е кръгла, или че Румен Радев е президент на България. 

МНЕНИЯ/КОМЕНТАРИ

Новинарските рубрики или емисии,  независимо дали говорим за телевизии, вестници, или онлайн медии, 
разчитат на солидни факти и източници, за да представят дадена информация на аудиторията си. Медиите 
публикуват или излъчват мнения и коментари, които също са подкрепени с факти, но, за разлика от 
новините, при тези жанрове е допустимо авторът да представи своята позиция и гледна точка по въпроса. 

Например, в повечето вестници и информационни сайтове има специални секции за мнения, в които, 
вместо новини, медиите публикуват мнения, идеи и коментари по актуални въпроси. 

3. Журналистически жанрове

3.1. Новина

Новината е съобщение, съдържащо нова информация. Тя съдържа факти, които журналистите събират 
и редактират. Новините могат да съдържат различни мнения (на политици, експерти, очевидци), но не и 
коментари на самите журналисти. 
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MГ ФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

Източниците на информация за една новина могат да бъдат различни: официални източници, 
анонимни, както и други медии.

NB! КАК ДА ЧЕТЕМ НОВИНИТЕ?

За да бъдем сигурни в надеждността на дадена новина, трябва да обръщаме специално внимание на 
източниците, посочени в нея. Ако журналистите се позовават на „два независими източника“, „източници, 
запознати с разследването“, и други подобни фрази, това може да е знак за проблем с надеждността на 
материала. Подобни материали не трябва да бъдат подминавани като задължително неверни, но е добре 
информацията да бъде потвърдена и от официални източници. 

3.2. Aнализ

Анализът е журналистически жанр, който предоставя обяснение на социални, политически или световни 
феномени. Анализите дават различни перспективи и се фокусират върху въпроса: защо? Анализаторите се 
опитват да очертаят как ще се развие даден процес и какво е се случи в бъдеще.

3.3. Репортаж

Анализът е журналистически жанр, който предоставя обяснение на социални, политически или световни 
феномени. Анализите дават различни перспективи и се фокусират върху въпроса: защо? Анализаторите се 
опитват да очертаят как ще се развие даден процес и какво е се случи в бъдеще.

3.4. Интервю

Интервюто е диалог между двама или повече души, в който журналистът задава въпросите. То може да 
бъде самостоятелен материал, или част от по-дълъг репортаж, анализ или документален филм.

ДЕЙНОСТИ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Дейност 1: Основи на новините 1 и 2 15 минути

2. Дейност 2: Анализ на коментарен материал 2 15 минути

3. Дейност 3: Кратък речник на журналистическите жанрове 2 15 минути

4. Дейност 4: Факт или мнение 3 15 минути

ПЛАН НА УРОКА
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MГФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

ЗАГЛАВИЕ ОСНОВИ НА НОВИНИТЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1.  Разделете класа на 3 или 4 групи и им раздайте работния лист „Основи на новините“ 
и ги оставете да прочетат въпросите. (2 минути)
2.  Пуснете им видеото „Основни на новините“ и ги оставете да попълват отговорите на 
въпросите от работния лист (6 минути)
3. Възложете на всяка група да представи отговорите си и ги обсъдете в клас. 
(7 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Работен лист и видео: „Основи на новините“
Интернет връзка, лаптоп, проектор, дъска, маркери.

ЗАГЛАВИЕ АНАЛИЗ НА КОМЕНТАРЕН МАТЕРИАЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Раздайте на учениците копия от коментарни материали и им дайте време да ги 
прочетат. (4 минути)
2. Дайте на учениците задача да отделят фактите от мненията в текста. Използвайте 
следните насочващи въпроси:

Кои са твърдения са факти?
Кои са мнения?
Можете ли да направите разликата между тях?

(4 минути)
3. Изберете ученици, които да запишат от едната страна на дъската кои са фактите и 
кои – мненията? (3 минути)
4. Обсъдете с учениците кои са твърдения са базирани на проверими факти, и кои – на 
мнения. (4 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Работен лист и видео: „Основи на новините“
Интернет връзка, лаптоп, проектор, дъска, маркери.

ДЕЙНОСТ 1

ДЕЙНОСТ 2

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlUSZBtLSs-j8e_ktR6ai8uJ39s2ldn3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlUSZBtLSs-j8e_ktR6ai8uJ39s2ldn3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlUSZBtLSs-j8e_ktR6ai8uJ39s2ldn3
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MГ ФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

ЗАГЛАВИЕ СЪЗДАЙТЕ КРАТЪК МЕДИЕН РЕЧНИК

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Кажете на учениците да помислят за свои дефиниции на новина, анализ и репортаж. 
(1 минути)
2. Разделете учениците на четири отбора: новина, анализ, репортаж, интервю. (1 минута)
3. Възложете на всеки отбор да изброи основните характеристики на зададения им 
жанр и да ги напишат на залепваща хартия. (5 минути)
4. Нека всеки екип на представи характеристиките на своя жанр. (3 минути)
5. Залепете бележките на дъската
6. Покажете (прожектирайте, прочетете) основните дефиниции на трите жанра и 
попитайте учениците с какво се различава от техните дефиниции. (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Залепващи бележки, маркери, дъска/проектор

ЗАГЛАВИЕ ФАКТИ И МНЕНИЯ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Разделете класа на 4 групи. (1 минута)
2. Предложете им обща тема (например климатичните промени, лятната ваканция, 
времето) и възложете на две от групите да напишат кратка новина по темата, а на 
другите две – кратък коментар/мнение. Предварително напишете на листче какъв е 
материалът, който трябва да изготвят и им го дайте без останалите да разберат. 
(8 минути)
3. Нека всяка група да прочете материала си, като през това време останалите 
ученици да си записват основни точки, според които написаното е новина или 
мнение. (6 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Хартия и химикалки

ДЕЙНОСТ 3

ДЕЙНОСТ 4
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MГФАКТ И МНЕНИЕ. ВЪВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЖАНРОВЕ

Това видео представя основните термини, които ще ви помогнат да разберете медиите. Гледайте го 
внимателно и отговорете на въпросите:

РАБОТЕН ЛИСТ, ДЕЙНОСТ 1 – ОСНОВИ НА НОВИНИТЕ

1. ДЕФИНИРАЙТЕ ТЕРМИНА “НОВИНА” И ДАЙТЕ 
ПРИМЕР ЗА СКОРОШНА НОВИНА, КОЯТО ВИ Е 
НАПРАВИЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 

2. ОБЯСНЕТЕ С КАКВО ЖУРНАЛИСТИКАТА СЕ 
РАЗЛИЧАВА ОТ НОВИНИТЕ.

3. КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ФАКТ И МНЕНИЕ?

4. ДУМАТА МЕДИЯ СЕ СВЪРЗВА С МНОГО НЕЩА. 
ИЗБРОЙТЕ ПОНЕ ТРИ ОТ ТЯХ.

5. ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПРАВИМ РАЗЛИКА МЕЖДУ 
ФАКТ И МНЕНИЕ?

6. ОТКЪДЕ СЕ ИНФОРМИРАТЕ?

7. КАК УЧАСТВАТЕ В МЕДИИТЕ?



ФАЛШИВИ НОВИНИ 
И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: 
КАК ДА ИМ СЕ 
ПРОТИВОПОСТАВИМ?

03
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Този модул въвежда в един от основните проблеми на глобалната медийна среда днес – разпространението 
на фалшиви новини и феномена на дезинформацията. Изброените дейности ще дадат възможност на 
учениците да задълбочат разбирането си за фалшивите новини и дезинформацията чрез изучаването на 
различни примери от последните години. Учениците ще могат да обяснят как новините и медиите може да 
бъдат употребявани в нечий интерес и ще знаят как да разпознават такива примери.

ЦЕЛИ

1. Учениците разпознават фалшивите от истинските новини. 
2. Учениците разбират същността на дезинформацията, 
3. Учениците познават и различават типовете фалшиви новини.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УРОКА

1. Запознайте с детайлните определения за основните идеи в урока и разгледайте предложените материали – 
клипче, дефиниции, примерни новини и съвети.
2. Адаптирайте дейностите спрямо целите, които приоритизирате, нуждите на класа и броя на учениците.
3. Прегледайте презентацията и адаптирайте слайдовете, които са ви необходими.
4. Подгответе преди урока – мултимедия и колонки, интернет-връзка, необходима за видеото, работни 
листове с изведените дефиниции за типовете фалшиви новини.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Какво е фалшива новина? 
2. Какви са видовете фалшиви новини?

2.1. Кликбейт (от англ. clickbait, букв. примамка за кликания)
2.2. Пропаганда/сатира
2.3. Пародия
2.4. Лоша журналистика
2.5. Подвеждащи заглавия
2.6. Тенденциозни новини 

3. Как да разпознаем фалшивите новини?

3.1.Четете внимателно 
3.2. Четете отвъд заглавието 
3.3. Търсете други източници 
3.4. Проверете фактите 
3.5. Проверете собствените си предубеждения 
3.6. Това шега ли е? 

4. Как да проверяваме източниците? 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УРОКА: 

40 минути
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ОСНОВНИ ИДЕИ 

1. Какво е фалшива новина? 

Много от нещата, които четете онлайн, особено ако се появяват на стената ви в социалните мрежи, може 
да изглеждат като истина, но често не са. 

Дефиниция: Фалшивата новина е частично или изцяло измислена история, съзнателно създадена, 
за да дезинформира или заблуди читателите. 

Обикновено тези истории се измислят, за да повлияят на мнението на хората, да наложат определен 
политически дневен ред или да предизвикат объркване; те често са печеливш бизнес за онлайн издателите. 
Фалшивите новини могат да заблудят хората чрез приликата си с уважавани уебсайтове или като използват 
сходни имена и уеб адреси като новинарски организации с добра репутация. 

2. Какви са видовете фалшиви новини? 

Има различни видове фалшиви или подвеждащи новини, за които трябва да внимаваме. 
Те включват:

2.1. Кликбейт (от англ. Clickbait, букв. примамка за кликания) 

Това са нарочно изфабрикувани истории, които целят да спечелят повече посетители за даден уебсайт и да 
увеличат приходите му от реклама. Кликбейт историите използват сензационни заглавия, за да привлекат 
вниманието и да доведат „кликове“ до уебсайта на издателя, обикновено за сметка на истината и точността.

2.2. Пропаганда  

Материали, създадени с идеята да подведат публиката, да промотират предубедена гледна точка или 
конкретна политическа кауза или дневен ред.

2.3. Сатира/пародия 

Много уебсайтове и потребителски профили в социалните медии публикуват фалшиви новинарски истории 
за развлечение или пародия. Например: The Onion, Waterford Whispers, The Daily Mash, или Не!Новините в 
България.

2.4.  Лоша журналистика  

Понякога репортерите или журналистите могат да публикуват новинарска история с непотвърдена 
информация или без да са проверили всички факти, което може да подведе аудиторията. Така например 
по време на Световното първенство по футбол през 2018 г. множество български медии разпространиха 
информацията, че националният отбор на Хърватия, който завърши на второ място, ще дари всичките си 
приходи от състезанието, на детска фондация. Впоследствие информацията се оказа невярна. 

2.5. Подвеждащи заглавия   

Новинарски истории, които не са напълно неверни, може да бъдат изопачени чрез използването на 
подвеждащи или тенденциозни заглавия. Този тип новини могат да се разпространят бързо в социалните 
мрежи, където единствено заглавията или малки откъси от пълната статия се показват на стените на 
публиката. 

2.6. Тенденциозни новини  

Много хора са привлечени към новини или истории, които потвърждават техните собствени вярвания и 
предразсъдъци, и фалшивите новини могат да се хранят от тези предразсъдъци. Потокът от информация 
в социалните мрежи обикновено показва новините и статиите, които алгоритъмът смята, че ще харесаме, 
базирано на личните ни търсения. 
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Какво можем да направим по въпроса с фалшивите новини?  

Google и Facebook обявиха нови мерки за справяне с фалшивите новини, като въведоха 
докладването и инструменти за отбелязването им. Медийни организации като BBC и Channel 4 
също създадоха сайтове за проверка на фактите. Тези инициативи са похвални, но дигиталната медийна 
грамотност и развитието нa умения за критичен прочит на информацията са от основно значение за всеки, 
който ползва интернет, и младите хора в частност. 

Огромният обем информация, която е достъпна онлайн, и възходът на фалшивите новини също подчертават 
необходимостта от критично мислене. 

3. Как да разпознаем фалшивите новини? Да се оправи форматирането.

Досега на всички ни е ясно, че терминът „фалшиви новини“ не е много подходящ, но тъй като няма 
алтернатива, всички само неловко слагаме кавички всеки път, когато произнесем фразата.

Ето няколко начина как да разпознаваме дезинформация или манипулативно съдържание: 

3.1. Погледнете по-внимателно 

Проверихте ли източника на новината? Разпознавате ли този уебсайт? Той надежден източник ли е? Ако 
сайтът не ви е познат, вижте в раздела „за нас“ и научете повече информация за автора. 

3.2. Гледайте отвъд заглавието 

Вижте цялата статия – много фалшиви новини използват сензационни или шокиращи заглавия, за да 
привлекат внимание. Често заглавията им са с главни букви и използват удивителни знаци. 

3.3. Сверете с други източници 

Среща ли се тази новина в други уважавани медийни източници? Има ли източници в тази новина? Ако да, 
то проверете дали са надеждни или дали съществуват изобщо? 

3.4. Проверете фактите   

Фалшивите новини често съдържат неверни дати или променени срокове. Също така е добра идея да 
проверите кога е публикувана тази статия. Това е история, която се случва в настоящето, или е стара 
новина? 

3.5. Проверете собствените си предубеждения    

Дали вашите собствени виждания не замъгляват преценката ви към дадена статия? 

3.6. Това шега ли е?  

Сатиричните сайтове са популярни онлайн и невинаги става ясно, че някоя история е просто шега или 
пародия… Проверете уебсайта – дали е известен с това, че е сатиричен и публикува смешни истории. 

4. Как да проверяваме източниците? 

4.1. Обърнете внимание на домейна и интернет адреса

Доказаните новинарски организации обикновено притежават свой собствен домейн и имат стандартен 
изглед, който ви е познат. Сайтове, които свършват на „com.co“, би трябвало да ви накарат да се замислите 
и да ви подскажат, че трябва да се разровите малко повече, за да видите дали може да им се доверите. Това 
е така, дори ако сайтът изглежда професионално и има полуразпознаваемо лого. Например abcnews.com 
е легитимен новинарски източник, но abcnews.com.co не е, въпреки че има сходен изглед. 
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4.2. Прочетете секцията „За нас”
Повечето сайтове биха имали много информация за редакцията, за компанията, която я управлява, за 
членовете на управлението й, за мисията и етиката на организацията. А езикът, който се използва, е прост 
и ясен. Ако е мелодраматичен и изглежда претенциозен, трябва да сте скептични. Също така би трябвало 
да можете да откриете повече информация за лидерите на организацията и на места извън този сайт. 

4.3. Вижте цитатите в материала
Или по-скоро, вижте липсата на цитати. Повечето издания имат множество източници във всяка една от 
публикациите си, които са професионалисти и имат знания в областта, в която се изказват. Ако темата е 
сериозна и противоречива, е още по-вероятно да има много цитати. Търсете например професори или 
други академици, които говорят за изследвания, които са правили. И ако говорят за тези изследвания, 
потърсете си. 

4.4. Вижте кой ги казва
След като намерите цитатите, вижте кой говори в статията и какво точно казва. Тези хора уважавани 
източници ли са с титла, която може да бъде проверена след бързо търсене в Google? Да кажем например, 
че попаднете на публикация, в която се твърди, че президентът Обама е казал, че иска да вземе оръжията 
на всеки човек, последвано от цитат. Обама е официална фигура, на която почти всяка дума се записва и 
архивира. Има преписи за почти всяко слово или адрес, които той е давал. Потърсете тези цитати в Google. 
Вижте по каква тема е била тази реч, към кого е била насочена и какво се е случило после. Дори и да ги 
е казал в ексклузивно интервю за дадено издание, същият цитат би бил споменат от други публикации, 
които биха цитирали какво точно е казал пред оригиналното издание. 

4.5. Вижте коментарите
Много от тези фалшиви или подвеждащи истории се споделят в социалните мрежи. Заглавията целят да 
грабнат вниманието на читателите, но също така би трябвало да отразяват точно за какво става дума в 
текста. Напоследък обаче това не е така. Заглавията често се пишат с преувеличен език с намерението да 
подвеждат и след това се пришиват към публикации, които са или на съвсем различна тема, или просто не 
са верни. Този тип публикации обикновено генерират много коментари във Facebook и Twitter. Ако голям 
брой коментари твърдят, че статията е фалшива или подвеждаща, вероятно е така. 

4.6. Потърсете снимките в Google
Една снимка трябва да отговаря точно на историята, която илюстрира. Това често не се случва. Ако хората, 
които пишат фалшиви новини, дори не излизат от домовете си или не интервюират никого за тези статии, 
е малко вероятно да правят и собствени снимки. Поиграйте на детектив и направете обратно търсене 
на снимката в Google. Това става, като кликнете с десен бутон на мишката върху снимката и изберете да 
направите търсене в Google с нея. Ако снимката се появи в много други сайтове по много различни теми, 
има голяма вероятност да не илюстрира това, което се твърди в първата история.  

4.7. Помогнете на приятел
Ако видите ваши приятели да споделят очевидно фалшиви новини, бъдете приятел и им кажете любезно, 
че това не е истина. Не се свенете да влизате в такива разговори, дори ако ви се струват неудобни. Както 
казахме и преди, всеки може да помогне, за да се справим с проблема с фалшивите новини. 

ДЕЙНОСТ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Викторина „Истина или лъжа” 1 10 минути

2. Назови фалшивата новина 2 10 минути

3. Как да избегнем да разпространяваме фалшива информация в 
социалните мрежи 2 и 3 10 минути

4. Разпознаване на фалшивите новини 1,2 и 3 10 минути

ПЛАН НА УРОКА



25

MГФАЛШИВИ НОВИНИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: КАК ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ?

ЗАГЛАВИЕ ВИКТОРИНА „ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Пуснете на проектора викторините „истина или лъжа“. (1 минути). 
2. Учениците отговарят на въпроси чрез вдигане на ръка за гласуване дали 
заглавието представя истинска или фалшива новина. (5 минути) 
3. Пресметнете гласовете и след това кажете на учениците правилния отговор. 
(4 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ 

Интернет връзка, лаптоп, бяла дъска, проектор

Викторина „Истина или лъжа“: 
ЕС иска да забрани православието (лъжа)
„Тръмп нарече медиите в САЩ  „вашингтонско блато“ (истина)
Ангелкова ще рекламира България с вампири (истина)
Папата разреши кърменето в църквата (истина) 
Издирват двойник на Рос от „Приятели“ за кражба на бира (истина)
Ердоган за трети март: малко ви бяха 5 века, затова скоро още 10 ще бъдете роби (лъжа)

ЗАГЛАВИЕ НАЗОВИ ФАЛШИВАТА НОВИНА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Раздайте листове с различните типове фалшиви новини и кратко описание на 
всеки вид . (1 минути)
2. Покажете на учениците следните заглавия. Раздайте и различни заглавия на 
работен лист. (2 минути) 
3. Поискайте от тях да свържат всеки тип фалшива новина със съответстващото й 
заглавие. (5 минути)
4. Обсъдете резултатите. (3 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Може ли да се излекува апендицит с хапчета? Вижте отговора! (кликбейт) 
НАШЕСТВИЕ! Брюксел плаща да заселват бежанци в бедните общини (пропаганда) 
Криминализират глутена и лактозата, мафията ще ги продава прескъпо на черния 
пазар (сатира/ пародия) 
НОВО 20: ЕС забранява да гледаме кокошки, зайци и други птици в клетки 
(подвеждащо заглавие) 
Поразително – хърватите даряват спечелените 23 млн. евро от световното на деца (лоша 
журналистика; повече за историята на тази фалшива новина четете тук) 
Депутатите си гласуваха по 5000 лева + 13-а заплата за празниците (тенденциозна 
новина)

ДЕЙНОСТ 1

ДЕЙНОСТ 2

https://19min.bg/news/8/82420.html?sql_which=10#comments
https://www.mediapool.bg/tramp-nareche-mediite-v-sasht-vashingtonsko-blato-news263269.html
https://faktor.bg/bg/articles/smotanyatsi/angelkova-shte-reklamira-balgariya-s-vampiri-76454
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/01/08/2896005_papata_razreshi_kurmeneto_v_curkvata/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7118104
https://gospodari.com/%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0---%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-5-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%89%D0%B5-10-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8-video124818.html
https://blitz.bg/zdrave/mozhe-li-da-se-izlekuva-apenditsit-s-khapcheta-vizhte-otgovora_news634732.html
https://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-news586929.html
https://www.nenovinite.com/ne/politika/kriminalizirat-glutena-i-laktozata-mafiyata-she-gi-prodava-preskupo-na-cherniya-pazar
https://www.nenovinite.com/ne/politika/kriminalizirat-glutena-i-laktozata-mafiyata-she-gi-prodava-preskupo-na-cherniya-pazar
https://blitz.bg/obshtestvo/novo-20-es-zabranyava-da-gledame-zaytsi-kokoshki-i-drugi-zhivotni-i-ptitsi-v-kletki_news625259.html
https://www.24chasa.bg/sport/article/6968088
https://btvnovinite.bg/sport/harvatit.html
https://nova.bg/proveri/view/2017/12/08/1824/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-5000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-13-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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MГ ФАЛШИВИ НОВИНИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: КАК ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ?

ЗАГЛАВИЕ КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ ФАЛШИВА ИНФОРМАЦИЯ В 
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Попитайте учениците да си спомнят кога за последно са забелязали фалшива 
новина във Facebook. (2 минути)
2. Поканете ги да измислят решения – например как да не се разпространява 
дезинформация (3 мин). 
3. Обобщете техните предложения в списък. Напишете го на дъската и им представете 
другите стъпки. Moжете да удължите продължителността, представяйки карето с 
допълнителни методи за проверка на новини.

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Бяла дъска/черна дъска и маркери/тебешир 

ЗАГЛАВИЕ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Покажете видеото. (3минути) 
2. Въвлечете учениците в дискусия, като им зададете следните въпроси (7 минути): 
Попадали ли сте някога на фалшива новина онлайн? 
Ако да, успяхте ли да разпознаете, че историята е фалшива? 
Тревожите ли се да не бъдете заблудени от фалшиви новини? 
Споделяли ли сте някога фалшива новина, без да искате или пък нарочно? 
Опишете обстоятелствата. 

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Интернет връзка, проектор, лаптоп 
Ти си това, което четеш - (на бълг. език) 

ДЕЙНОСТ 3

ДЕЙНОСТ 4

https://www.youtube.com/watch?v=BARHqc1Jkak


МОИТЕ ПРАВА КАТО 
МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

04
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MГ МОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Този модул ще насърчи учениците да се запознаят със своите права при споделяне на информация, както 
и с необходимостта да уважават правата на другите потребители на социални медии. Урокът предлага 
на учениците разнообразни дейности, които са много близки до ежедневните им преживявания, защото 
фокусът на дискусията е основно върху социалните мрежи и правата на потребителите.  Те ще бъдат 
въведени в концепцията за правото на личен живот и ще се научат как да опазват личната си информация, 
зачитайки и правата на другите. 

Друг ключов аспект на този модул е разбирането на учениците за правата, които имат като източници на 
информация. Това ще им помогне да реагират разумно в ситуации, когато самите те влязат в контакт с 
медии и журналисти.

ЦЕЛИ

1. Учениците разбират правата си като източници на информация.
2. Учениците осмислят последствията от споделяне на лична информация и мнения в интернет 
пространството.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УРОКА

1. Запознайте се с основните идеи и концепции в урока
2. Адаптирайте целите и дейностите спрямо нуждите на класа и това, което знаете предварително за 
потреблението и поведението на учениците в социалните мрежи
3. Подгответе разпечатаните казуси и прегледайте презентацията – можете да адаптирайте отделните 
активности.
4. Подсигурете мултимедия, копия от казусите.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Какво означава право на личен живот?
2. Защо е важно отговорното отношение към личните данни?
3. Какви могат да бъдат последствията от споделяне на лична информация и мнения в социалните мрежи?

ОСНОВНИ ИДЕИ

1. Право на личен живот

Дефиниция: Правото на личен живот представлява нашето право да контролираме достъпа на други хора 
и споделянето от тях на наша лична информация. 

Ние имаме правото да контролираме информацията, свързана с нашето име, ЕГН, адрес, дата на раждане, 
лична кореспонденция, роднини, семеен и интимен живот, здравно състояние. Правото на личен живот 
също така включва и правото да бъдем оставени на мира. 

Неприкосновеността на личния ни живот е наше основно човешко право, което трябва да да се зачита  от 
цялото общество. В някои специфични случаи обаче е възможно да има уважителна причина данните на 
някого да бъдат разкрити, например когато става дума за важен за обществото въпрос. Какво и как може 
да бъде разкрито и кога то е в полза на обществения интерес е въпрос на преценка при всеки отделен 
случай. Публичният статут на замесените хора също е свързан с обществения интерес към техния личен 
живот. В случай на публична личност, като например политик, чиито действия имат високо равнище на 
обществен интерес, разкриването на данни от личния им живот се приема за по-допустимо от случаите, 
свързани с обикновени граждани. 
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MГМОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

СЪВЕТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

1. Използвайте сложни пароли и никога не използвайте една и съща парола за профилите си в различни 
платформи.
2. Не използвайте социални мрежи на публични устройства, например на училищните компютри, а ако много ви 
се наложи – не забравяйте да излезете от профила си.
3. Не разрешавайте на мобилните си приложения достъп до вашата геолокация. 
4. Бъдете нащрек, когато следвате линкове, споделени от ваши приятели в социалните мрежи – те може да 
съдържат вируси или да са хакнати.
5. Използвайте система за двойна идентификация или редовно сменяйте паролите на всичките си профили 
онлайн.
6. Дори и в личните си профили в социалните мрежи, споделяйте минимално количество лична информация.
7. Замисляйте се кой може да чете публикациите ви.
8. Избягвайте да попълвате твърде много от полетата за лична информация в профилите ви, като град на 
раждане, рожден ден, членове от семейството, и др.
9. Споделяйте внимателно информация за пътуванията си. 

2. Лични данни

Личните данни представляват информацията, свързана с Вас, която позволява вашата идентификация. 
Съществуват различни категории лични данни: расов или етнически произход, политически убеждения, 
религиозни вярвания, сексуална ориентация, лично здраве и интимен живот. Биометричните и 
генетичните данни също са специална категория персонална информация. Данните ви могат да 
съществуват в много различни форми – в хартиен или онлайн формат, да са част от писмена или устна 
комуникация, както и да бъдат под формата на образ, видео, звук, или пръстов отпечатък. 

Когато си взаимодействате с обществото, има голяма вероятност да бъдете снимани. Ако това се случи и 
образът ви е записан от някой друг, впоследствие той може да се използва за различни цели. Понякога 
сте задължени да разрешите да бъдете снимани - например за паспортна снимка или пропуск в офис 
сградата, в която работите. В други ситуации, вие сами активно споделяте образа си, например пускайки 
селфи в Инстаграм. Вашият личен контрол върху използването на образа ви е един от аспектите 
на човешкото право на личен живот.  Вие имате право да откажете записването, споделянето или 
съхранението на вашия образ, както и публикуването му от други хора или институции. 

В същото време, вашето право на контрол върху личния ви образ може да се сблъска с правата на други 
хора. В повечето случаи, става дума за свободата на изразяване, например в случаите, когато журналист 
иска да публикува или излъчи материал от обществен интерес, а вашият образ е част от него.

Ако сте убедени, че образът ви е записан или използван неправомерно и правото ви на личен живот е 
било нарушено, вие имате пълното право да подадете жалба срещу медията, която е нарушила правата 
ви. Можете да сезирате Комисията за защита на личните данни, както и Агенцията за закрила на детето.

3. Последствия от прекомерното споделяне на лична информация в социалните мрежи

Използването на медии подпомага нуждите от комуникация, забавление и информация на младежите, 
но прекаленото споделяне на лични данни може да бъде опасно. Социалните медии насърчават 
потребителите им да споделят лични данни и детайли от ежедневието си. В резултат от това, частни 
компании използват личната ни информация, за да ни профилират с рекламна цел, работодатели 
проверяват Фейсбук профилите на кандидати за работа, а крадци могат да научат кога дадено семейство 
не си е у дома и да го ограбят.

Родителите също трябва бъдат наясно, че споделянето на твърде много информация за децата им в 
социалните медии крие рискове. Те трябва да помнят, че някои неща е по-добре да си останат в сферата 
на личния живот.
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MГ МОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

4. Насоки за медийно отразяване на теми, свързани с деца

Медиите, отразяващи теми, свързани с деца и младежи, никога не трябва да ги поставят под риск. Ето защо 
Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ)  е разработил насоки за отразяване на детски теми по начин, който помага 
на журналистите да работят в полза на обществения интерес, без да правят компромиси с правата на децата. 
Запознавайки учениците с насоките за отразяване на деца, вие ще ги подпомогнете в това да познават 
и защитават правата си като източници на информация и да комуникират с журналисти по максимално 
полезен и щадящ начин. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОДУЛА: 
45 минути

*Можете да изберете между дейност 1 и дейност 2, тъй като покриват сходни цели и материал

ШЕСТ НАСОКИ, КОИТО ЖУРНАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД ПРИ ИНТЕРВЮИРАНЕ НА ДЕЦА

1. Не причинявайте вреди на никое дете, избягвайте въпроси, коментари или цялостно отношение, които 
осъждат детето, несъобразени са с неговите културни ценности, поставят дете в опасност, или го подлагат на 
унижение. 
2. Не проявявайте дискриминация при избора на това с кое дете да разговаряте, избирайки го на базата на 
неговия пол, раса, възраст, произход, религиозна принадлежност или физически способности.
3. Не режисирайте: не карайте децата да разказват истории или да предприемат действия, които не са част от 
личната им история.
4. Гарантирайте, че детето и неговия родител/настойник знаят, че говорят с репортер. Обяснете каква е целта на 
интервюта и как ще се използва.
5. Вземайте разрешение от детето и неговия родител/настойник за всички интервюта, видео записи, и, по 
възможност, архивни кадри, които правите. Когато това е възможно, препоръчително е съгласието да е взето в 
писмен вид. 
6. Обръщайте внимание на мястото и начина, по който се провежда интервюто с детето. Ограничете броя на 
интервюиращите, фотографите и операторите. Опитайте се да се уверите, че детето се чувства комфортно и не е 
подложено на външен натиск, включително и от вас като интервюиращ.  

ДЕЙНОСТ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Право на личен живот 1 15 минути

2. Какво знаят за вас социалните медии? 1 и 2 15 минути

3. Кражба на идентичност 2 15 минути

4. Дискусия: зачитане на правата на другите 1 и 2 15 минути

ПЛАН НА УРОКА
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ЗАГЛАВИЕ ПРАВО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Представете на учениците понятието „право на личен живот” (3 минути)

Дефиниция: Правото на личен живот представлява нашето право да контролираме 
достъпа на други хора и споделянето от тях на наша лична информация. 

Ние имаме правото да контролираме информацията, свързана с нашето име, ЕГН, 
адрес, дата на раждане, лична кореспонденция, роднини, семеен и интимен живот, 
здравно състояние. Правото на личен живот също така включва и правото да бъдем 
оставени на мира. 

Неприкосновеността на личния ни живот е наше основно човешко право, което 
трябва да бъде зачитано от цялото общество. В някои специфични случаи обаче 
е възможно да има уважителна причина данните на някого да бъдат разкрити, 
например когато става дума за важен за обществото въпрос. Какво и как може да бъде 
разкрито и кога то е в полза на обществения интерес е въпрос на преценка при всеки 
отделен случай. Публичният статут на замесените хора също е свързан с обществения 
интерес към техния личен живот. В случай на публична личност, като например 
политик, чиито действия имат високо равнище на обществен интерес, разкриването 
на данни от личния им живот се приема за по-допустимо от случаите, свързани с 
обикновени граждани.  

2. Разделете учениците в 4 групи и им раздайте копие от един от казусите с 
нарушаване на правото на личен живот. (2 минути)
3. Всяка група трябва да определи какъв тип лична информация е била разкрита, 
как това може да повлияе на засегнатата страна и как това е можело да бъде 
предотвратено. (5 минути)
4. Поканете всяка от групите да сподели изводите си с класа. (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Принтирани копия на четирите казуса, черна/бяла дъска, тебешир/маркер

ДЕЙНОСТ 1
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КАЗУСИ ЗА ДЕЙНОСТ 1 – ПРАВО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ
(Принтирайте и раздайте на всяка група по един от казусите)

КАЗУС 1

Млада учителка забравя отключен телефона си на бюрото в класната стая. Без нейно разрешение, ученик 
разглежда снимките, запазени на телефона. Ученикът избира една снимка с личен характер, която 
учителката е изпратила на съпруга си за Свети Валентин и я показва на своите съученици, а след това я 
публикува в социалните мрежи.

КАЗУС 2

След като се разделя с приятеля си, млада жена разбира, че той е успял да влезе в личния й профил в 
Инстаграм, публикувайки лични съобщения и информация, свързани с връзката им. Също така, той е сменил 
паролата ù за достъп, така че тя да не може повече да влезе в него и я обвинява, че сама е публикувала 
информацията.

КАЗУС 3

Семейство отива на почивка и дъщерята пуска снимки на всички от плажа в профила си във Фейсбук. 
Телефонът ù автоматично отбелязва локацията. Когато семейството се прибира след седмица, разбира, 
че домът му е бил ограбен. Крадецът е разбрал, че къщата е празна, от публикациите на момичето в 
социалните мрежи.

КАЗУС 4

Известен политик бива заснет с тайната си любовница и снимките излизат в пресата. Журналисти 
интервюират съпругата на политика във връзка с аферата. Скоро след това, в страната се провеждат 
избори, които политикът губи.
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MГМОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ЗАГЛАВИЕ КАКВО ЗНАЯТ ЗА ВАС СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Задайте на учениците въпроса - Колко от вас имат профил в социалните мрежи?/
Колко от вас споделят активно информация от ежедневието си? (2 минути)
2. Раздайте разпечатки или покажете на проектор инфографиката: Какво знаят за вас 
социалните мрежи? (2 минути)
3. Дайте за задача на учениците да обсъдят по двойки връзката между тяхното 
поведение в социалните мрежи и техните лични данни и право на лична 
неприкосновеност. (6 минути)

Задайте им  следните насочващи въпроси:

Обмисляте ли добре ли, преди да споделите свои лични данни в социалните 
медии?

Родителите ви споделят ли ваши снимки в социалните медии?
 Това притеснява ли ви?

Чувствате ли се заплашени или раздразнени, когато ваши приятели или роднини 
ви отбелязват в снимки без ваше съгласие?

Как ще се промени животът ви, ако социалните медии изчезнат?

4.  Дискутирайте с учениците до каква степен тяхното медийно потребление 
застрашава или не личната им неприкосновеност 
Покажете им останалите три графики: “Колко от информацията за вас е онлайн?”, 
“Събирането на данни излиза извън границите на публичните профили” и “Как да 
защитим профилите си?” (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Принтирани копия на четирите графики, черна/бяла дъска, тебешир/маркер

ДЕЙНОСТ 2
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MГМОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

КОЛКО ОТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС Е ОНЛАЙН?

ВИДОВЕ СПОДЕЛЯНА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Рождена дата

Времева зона Телефонен номер Браузър Модел телефон

Предишни и настоящи местоработи

Мобилен доставчик Хардуерни настройки

Интернет доставчик

Настояща и минали местоработи

Имейл адрес

Адрес Данни за издаване на фактура

Образование Геолокация

Език Данни от други свързани интернет страници

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Социалните медийни платформи като Туитър, Фейсбук и Инстаграм, 
имат достъп до всички тези ваши данни (и до повече):

от хората споделят кои са 
членовете на семействата им

от потребителите отбелязват 
локацията си всеки месец

от хората споделят 
плановете си за ваканция

от т.нар. “милениъли” биха 
споделили локацията си, 

за да получат ваучер
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MГ МОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ ИЗЛИЗА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОФИЛИ

Много от вас може би си мислят, че социалните платформи събират и споделят само данните, 
които вие споделяте,  но всъщност бисквитките, други свързани приложения и компании, 
специализиращи в събиране на данни, могат да проследяват допълнителна информация 

и да нарушават правото ви на лична неприкосновеност. 

Създава потребителски 
профили, базирани 
на 98 основни точки, 

включващи доходи, нетно 
богатство и кредитна история, 

за нуждите на таргетираната
 реклама.

Съхранява данни 
за плащания, 
използвани за 
закупуване на 

продукти от реклами 
в Туитър.

Вижда и съкранява 
информация за 
приложенията, 

които ползвате на 
дигиталното си 

устройство, освен ако 
изрично не посочите, 

че не искате.

Пази информацията 
от бисквитките 
30 дни (преди ги 
пазеше само 10) 

с цел събиране на 
допълнителни 
лични данни.

Споделя данните ви 
с трети страни, 

освен ако изрично 
не сте посочили, 

че не сте съгласни 
с това. 

Определя вашите 
интереси като например 

политическа принадлежност, 
на базата на вашето 

поведение във Фейсбук, 
но и извън него.

МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

РЕКЛАМИ

Разберете как Фейсбук ви 
профилира, като влезете в:

Чете съобщенията 
ви и не ги криптира 
автоматично. Имате 
опция да изберете 

секретни съобщения в 
Месинджър.
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MГМОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

КАК ДА ЗАЩИТИМ ПРОФИЛИТЕ СИ?

Излизайте от 
профила си от 
всички устройства

Изберете как да 
персонализирате 
поведението си и 
как споделяте данни

Въведете 
верификация на входа 
(Login veri�cation)

Премахнете 
локацията на 
туитовете

Премахнете 
приложенията 
или ограничете 
достъпа им

Въведете 
двустепенна 
идентификация

Свалете си вашите 
Фейсбук данни, за да 
откриете какво е 
било проследено

Изтрийте 
приложенията, 
събиращи лични 
данни

Изключете лицевото 
разпознаване

Актуализирайте 
настройките си 
за защита

Settings
Security & Login
Log out of all 
sessions

Settings & Privacy
Privacy and Safety
Personalization 
and Data
Edit

Settings and privacy
Apps
Revoke Access

Settings and Privacy
Account
Set up login 
veri�cation

Settings and Privacy
Privacy and Safety
Delete location 
information

Settings
Security & Login
Use two-factor 
authentication

Settings
Download a copy 
of your Facebook 
data

Settings
Facial Recognition

Settings
Privacy settings

Ограничете кръга от хора, 
които могат да виждат 
публикациите ви, 
бъдещите ви публикации 
и аудиторията на нещата, 
които споделяте

Уверете се, че сте 
премахнали опцията 
Personalize на устройствата 
си и опцията за споделяне 
на данни с бизнес 
партньорите на Туитър

Settings
Apps and Websites

Cъздайте си уникални 
(не чрез Фейсбук) 
регистрации за 
приложенията, 
които ползвате

Премахнете Фейсбук 
приложенията
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КАЗУС ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

Някой открадва снимката на калифорнийката Никол Ортиз, както и  името ù, от нейния личен Фейсбук 
профил. „Крадецът на идентичност” използва снимката ù, за да рекламира жилище на изплащане в местен 
вестник. Доказано е, че рекламата е фалшива. В резултат полицията обявява Никол за издирване. За 
щастие, все пак истината излиза наяве и Никол не е изпратена на съд за измама, която не е извършвала.

ДЕЙНОСТ 3:  КРАЖБА НА ИДЕНТИЧНОСТ

ЗАГЛАВИЕ КРАЖБА НА ИДЕНТИЧНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Раздайте на учениците принтирани копия от казуса с кражба на самоличност. 
2. Разделете ги на три групи и им дайте роли:

Първата група играе ролята на крадеца, обсъждайки какви злоупотреби може да 
извърши с откраднатите данни.

Втората група играе ролята на жертвата, като обсъжда как се чувства тя и какви са 
последствията за нея от кражбата.

ретата група играе ролята на съветници, които дават препоръки за 
предотвратяване на кражби на лични данни в социалните медии. (10 минути)

3. Всяка група споделя до какво е достигнала. Обобщете препоръките на група 3 и 
питайте учениците кой е най-ценният за тях съвет. (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Разпечатки на казуса, дъска, тебешири/маркери, хартия, химикалки
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MГМОИТЕ ПРАВА КАТО МЕДИЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ЗАГЛАВИЕ ДИСКУСИЯ: КАК ДА ЗАЧИТАМЕ ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Започнете дискусия с учениците относно необходимостта да зачитат правата на 
другите потребители онлайн, като им представите следните твърдения и ги питате 
съгласни ли са с тях, или не:

Днес, в епохата на социалните медии, е лесно за всеки да бъде източник на 
информация и да публикува свои собствени истории.

Важно е не само да подбираме отговорно източниците си на информация, но да се 
отнасяме отговорно и към споделянето на информация.

Зачитането на правото на лична неприкосновеност на другите понякога може да 
противоречи на правото на свободно изразяване. 

Споделянето на информация не трябва да нарушава правата и да наранява 
чувствата на другите.

(Общо: 5 минути)

2. Разделете учениците на двойки и им задайте следните въпроси, които да обсъдят 
помежду си (запишете въпросите на дъската):

Коректно ли е да отбелязвате някого в снимки в социалните мрежи, без неговото 
съгласие?

Допустимо ли да публикувате част от личен чат с друг човек на стената си?
ОК ли е да правите скрийншотове на лични съобщения без съгласието на другия 

човек?
Как бихте се почувствали , ако някой публикува ваша лична информация без ваше 

съгласие?
Как бихте се почувствали, ако разберете, че сте навредили на приятел, след като 

сте публикували информация за него/нея, без неговото/нейното съгласие?

(Общо: 5 минути)

3. Поканете някои от двойките да споделят разсъжденията си и запишете някои от 
акцентите на дъската. (5 минути)

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Дъска, тебешир/маркер

ДЕЙНОСТ 4
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MГКАК ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ МЕДИЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ?

Този модул се занимава с консумацията на медийно съдържание. На учениците ще бъде обърнато внимание 
как да подбират по критичен начин информацията, медийното съдържание и новините, които използват 
всеки ден. Това ще им помогне да разпознават „постистината“ и фалшиви новини, както и да помагат на 
околните да подбират по-добре своите източници на информация. 

Ще им бъде представена концепцията за „медийна диета“ от различни типове съдържание и как те могат 
да подобрят своята „диета“. Те също ще получат възможност да помислят за това как съдържанието, което 
ползват, ги вкарва в „информационен балон“, какви са рисковете от това и как да излязат от този балон. 

ЦЕЛИ:

1. Учениците разбират как да потребяват медии по отговорен начин;
2. Учениците различават различни типове съдържание от традиционни и нови медии, и така да изградят 
своя здравословна „медийна диета“;
3. Учениците развиват критично мислене относно медийната среда около тях. Включително и за тази, която 
сами изграждат около себе си. 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УРОКА

1. Запознайте се с основните идеи и примерите, подбрани в отделните активности;
2. Подберете цели и активности, които са подходящи за учениците ви;
3. Адаптирайте при нужда презентацията и работните материали;
4. Подсигурете мултимедия, копия на информацията за антивакс движението.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Какво е медийна диета?
2. Какво е информационен балон?
3. Какво означава постистина? 
4. Какво означава „заразно“ (viral) разпространение на съдържание в социалните мрежи?

ДЪЛЖИНА НА МОДУЛА: 
50 минути

ОСНОВНИ ИДЕИ

1. Медийна диета

Вашата медийна диета (или медийна консумация) е количеството медийна или развлекателна информация, 
която употребявате. Повечето хора са пристрастени към консумацията на новини, телевизионни шоу 
програми, съдържание от социалните мрежи и други. Една по-добра медийна диета обаче изисква човек 
да е по-избирателен относно съдържанието, което консумира. 

За целта е нужно да се обръща внимание колко често се използват определени видове медии (телевизия, 
социални медии, платформи за споделяне на видео съдържание и т.н.). По-долу ще бъде представена 
схема за препоръчителни количества съдържание, идващо от различни източници, която да оптимизира 
медийната ви диета.
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2. Информационен балон

Понятието „информационен балон“ означава ситуация на онлайн изолация, в която човек се попада заради 
изборите на приятели, политически си пристрастия, информационните източници, които ползва най-често. 
Заради подбраните от Вас или от алгоритмите на социалните мрежи източници на информация, често се 
случва така, че до вас по-трудно достига информация, която не отговаря на вярванията ви, а основно се 
допуска такава, която затвърждава същите. Това крие опасност да се обградим с “балон” от информация, 
която да ни създаде илюзорна представа за света, в който живеем. И да ни накара продължително време 
да поддържаме погрешни теории. Например, ако по някаква причина, сте повярвали, че Земята е плоска 
и търсите в интернет информация, потвърждаваща тази теория, има голям шанс да попаднете на хилядите 
конспиративни, но неверни статии по този въпрос, заради историята на търсенията ви и на линковете, 
които отваряте, онлайн алгоритмите приемат, че това е съдържание, което ви интересува, и започват да 
ви предлагат още от същото - т.е. всеки ден до вас достигат нови и нови публикации от поддръжници 
на тази теория, а социалните мрежи ви предлагат за приятели, хора, имащи сходни схващания. Така във 
вашия информационен балон Земята се оказва плоска за дълго време и трудно се допуска информация, 
която да обори тази невярна теза - още повече, ако чрез скриване или блокиране на такава информация, 
сте показали на алгоритмите, че това е нещо, което не харесвате. Те спират да ви го представят. Примерът 
е с плоската Земя изглежда краен, но този алгоритъм се прилага и за други не толкова очевидни въпроси.

3. Постистина

Ситуация, в която обективните факти остават на второ място в оформянето на общественото мнение по 
даден въпрос, давайки път на мнения, предизвикващи емоционални реакции и основаващи се на личните  
разбирания на отделни потребители. 

Развитието на технологиите направи по-лесно всеки да живее в собствен “информационен балон” и това 
даде път на политици, които използват повече емоционални и едностранчиви аргументи и пренебрегват 
обективните факти. Това поведение се оказа успешно например в кампанията за президентските избори 
в САЩ през 2016 г. или в тази за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Това са някои от 
причините, поради които “постистина” бе избрана за дума на 2016 година в Речника на Оксфорд.

Политиците, които си служат с постистината понякога нападат неудобни за самите тях медии, обвинявайки 
ги, че разпространяват невярна информация. Ефектът от постистината е увеличаване на недоверието както 
към демократично избраните политици, така и към медиите, чиято роля е да информират и да наблюдават 
как властта си върши работата. Създава се усещане за несигурност, а авторитетът на институциите, 
включително на медиите, бива уронен. Размива се границата между истина и лъжа в обществото.  

4. „Заразно“  (от анг. viral - вирусно) разпространение на съдържание в социалните мрежи

„Заразното“ разпространение на съдържание в интернет е феномен, при който дадена информация (видео, 
снимка, илюстрация, статия, цитат, идея, събитие или др.) се разпространява из мрежата и социалните 
канали в интернет като вирус, от потребител на потребител. 

„Инфекцията“ често е предизвикана от емоция, която кара един потребител да я сподели – информацията 
отговаря на собствените вярвания или интереси на потребителя. Не само фалшиви новини се 
разпространяват „заразно“ в интернет – по същия начин се споделят всякакви новини, кампании за 
набиране на средства, забавни картинки, музикални клипове и т.н. 

Заради постоянната обвързаност на огромна част от хората в социалните мрежи, обмяната на информация 
на местно, национално, а понякога и на международно ниво става изключително бързо, което води със себе 
си както възможности да се достигне до много потребители, така и рискове, свързани с разпространението 
на неистинно или погрешно съдържание. 
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ДЕЙНОСТ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Медийна пирамида: какви медии консумирате 1 25 минути

2. Ти си това, което ядеш: медийна диета 2 10 минути

3. В света на постистината 3 15 минути

ПЛАН НА УРОКА

ЗАГЛАВИЕ МЕДИЙНА ПИРАМИДА: КАКВИ МЕДИИ КОНСУМИРАТЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 25 минути

СТЪПКИ

1. Покажете медийната пирамида на класа;
2. Помолете учениците да направят свои „медийни дневници“ – списък с медии, които 
следят, както и колко време прекарват в преглеждането им (10 минути);
3. Започнете дискусия в групи, в която учениците да обсъдят своята медийна 
консумация по следните въпроси:

коя е медията, в която прекарват най-много време?
кой е основният източник, от който се информират?
има ли тип медия, която никой от класа не използва?

Изведете какви са основните тенденции в медийната им консумация на класа – 
(10 минути);
4. Обърнете внимание на информационните балони, които всеки ученик си създава – 
затворените информационни пространства на любими медии или източници на 
информация. Обсъдете как може всеки да излезе от тях – намиране на нови източници 
на информация, разглеждане на установени медии, които не попадат в традиционния 
спектър на един ученик (5 минути).

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Дигитално или хартиено копие на медийната „хранителна“ пирамида; Лаптоп; Проектор; 
Дъска. 

ДЕЙНОСТ 1

МЕ ДИЙНА ПИРАМИД А

ХОРАТА НАЙ-ЧЕСТО КОНСУМИРАТ МЕДИИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ 
ТЕХНИТЕ ВЕЧЕ УТВЪРДЕНИ ПРЕДСТАВИ И ВЯРВАНИЯ. 
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ИДЕОЛОГИЯ ОБАЧЕ 
МОЖЕ ДА Е ПОДЛЪГВАЩО И, СЪОТВЕТНО, ВРЕДНО ЗА ВАС. 

КНИГИ, ЗАДЪЛБОЧЕНИ 
РАЗГОВОРИ, ИЗКУСТВО, 

БЕЛЕЖКА ПОД ЛИНИЯ: ТАЗИ ПИРАМИДА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРИМЕРИ ЗА МЕДИИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНО, НО Е ВАЖНА ЗАРАДИ ПРИНЦИПА ЗА ПОДБОР НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЙТО ЗАДАВА - 
ДА СЕ ОТДЕЛЯ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА "ЗДРАВОСЛОВНИТЕ" КАНАЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПОВЕЧЕ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ, АНАЛИЗ И КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, ВМЕСТО НА КУРИРАНАТА ОТ АЛГОРИТМИ 
ИЛИ ХОРА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ МАСМЕДИИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ/
МАТЕРИАЛИ, ХОБИТА, ДОКУМЕНТАЛНА 
ЛИТЕРАТУРА/КИНО, ЗАДЪЛБОЧЕНА 
ЖУРНАЛИСТИКА 

ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОГРАМИ/ФИЛМИ/
ШОУ ПРОГРАМИ ИЛИ ИГРИ, КОИТО САМИ 
СИ  ИЗБИРАТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 

ОСЛАНЯНЕТО ОСНОВНО НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ И БЪРЗИ 
НОВИНИ НЕ Е ЗДРАВОСЛОВНО ЗА ВАС 

ОБСЪЖДАНЕТО НА НОВИНИТЕ В МЕЖДУЛИЧНОСТНА 
КОМУНИКАЦИЯ Е ХУБАВО, СПАМЪТ (ЗАТЪВАНЕТО В ОГРОМНИ 
КОЛИЧЕСТВА НЕРАФИНИРАНА ИНФОРМАЦИЯ) Е ЛОШ, А ГЛЕДАНЕТО  
НА НОВИНАРСКИ КАНАЛИ Е ПОЛЕЗНО, АКО Е С МЯРКА И 
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПРИЕМА КРИТИЧНО 

ИНТОКСИКАЦИЯ

КОНСУМАЦИЯ

ИНТЕРАКЦИЯ

УЧАСТИЕ

1 
ЧАС 

2 
ЧАСА 

ОГРАМОТЯВАНЕ

САМОАКТУА-
ЛИЗАЦИЯ

3 
ЧАСА 

ПРЕПОР ЪЧИТЕ ЛНА КОНСУМАЦИЯ

Н
ЕЗ

Д
РА

В
О

-
С

Л
О

В
Н

О

30 
МИН 
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ЗАГЛАВИЕ ТИ СИ ТОВА, КОЕТО ЯДЕШ: МЕДИЙНА ДИЕТА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 минути

СТЪПКИ

1. Представете на учениците концепцията за „медийна диета“. Представете една 
„здравословна“ медийна диета посредством графиката (2 минути);
2. Разделете учениците по двойки. Нека единият да разкаже на другия за своята 
медийна диета, а другият да я коментира и да даде предложения как тя да стане по-
здравословна (8 минути).

Дефиниции:
Вашата медийна диета представлява сборът от цялата информация, която 
консумирате. Повечето хора са пристрастени към новини, информацията, която 
получават от социалните мрежи, телевизионни предавания и филми. Важно е обаче 
всеки от нас да избира по-внимателно каква информация консумира и колко често. 
Долната схема представя една препоръчителна медийна диета с ориентировъчните 
дози информация, идваща от различни източници, която е добре да бъде приемана. 

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Дигитално или физическо копие на графиката за медийната диета; Лаптоп; Проектор; 

ДЕЙНОСТ 2

МЕ ДИЙНА ДИЕТА,  НА ПОРЦИИ:

6% 
социални медии
и интернет сайтове

12% 
книги и вестници 
(онлайн и офлайн)

51% 
преживявания в реалния свят 
(директно взаимодействие - 
разходки, уроци, собствен опит)

7% 
филми и 
телевизия

24% 
дискусии с 
хора извън 
мрежата
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ЗАГЛАВИЕ В  СВЕТА НА ПОСТИСТИНАТА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 минути

СТЪПКИ

1. Въведете основните концепции за дезинформация и постистина (3 мин);

2. Поставете темата за антивакс движението (3 мин);

3. Разделете учениците в три групи. Нека първата група да обсъди последствията, 
които може да бъдат предизвикани от разпространението на невярна информация за 
ваксините (увеличаване на броя неваксинирани деца в детските градини, недоверие 
в системата за здравеопазване, протести на майки и др.). Нека втората група да 
дискутира каналите, по които фалшивите новини по темата се разпространяват 
(форуми на родители, групи в социалните мрежи, телевизионни предавания и др.). 
Нека третата група да дискутира какви са рисковете пред обществото и как някои 
политици експлоатират създалата се ситуация на недоверие в институциите заради 
разпространение на фалшиви новини и постистина. (5 мин);

4. Обсъдете с учениците как може да се разбере дали една тема като 
„антиваксърството“ е станала „заразна“ и каква е тяхната роля в това да не ù 
позволяват да се разпространява допълнително

Ключови концепции и пояснения за антивакс движението: 

Антивакс движението и България
Преди година стана ясно, че хората в България имат най-голямо недоверие към 
смисъла от ваксинирането. Страната ни е на предпоследно място в доверието 
към сигурността на ваксините. Едва две трети от българите смятат, че ваксините 
са безопасни, а 72.7% – че са ефективни. Това поставя страната ни на 28-о и 27-о 
място от 28-те страни членки на Европейския съюз. Данните са от най-новото и 
най-голямо досега проучване за отношението към ваксините и ваксинирането в 
ЕС, разпространено миналата седмица от Европейската комисия преди Световния 
ден за борба с детския паралич през октомври 2018 г. Проблемът далеч не е за 
пренебрегване - в най-модерната си история, страната ни вече е страдала от ефектите 
на недостатъчната имунизация – по време на епидемията от морбили (дребна 
шарка) от 2009-2010 г., над 24,000 души – основно деца – се разболяват, като поне 24 
от тях умират. За да се предотврати опасността от заболяване и смърт, причинена 
от морбилите, е нужно поне 95% имунизационно покритие с две дози от ваксината 
– имунизацията не е просто личен акт, за да е ефективна, тя трябва да покрие по-
голямата част от населението, което развива „стадна“ защита. 
За това има няколко причини и те се крият далеч отвъд границите на нашата 
страна – далеч не сме уникални нито в Европа, нито в света. В САЩ т.нар. антивакс 
движение съществува от десетилетия и подхранва до крайност страховете на младите 
родители, се засилва – самият президент на САЩ Доналд Тръмп е изразявал публично 
недоверието си във ваксините. В Африка и южна Азия религиозни екстремисти 
подкрепят конспиративни теории относно вредите от ваксините и редовно нападат 
здравни работници, които се опитват да заличат болести като полиомиелита. 

ДЕЙНОСТ 3
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РЕСУРСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ

Наръчник на педагога: типове онлайн фалшификати (Помагало за проверка) – Допълнение към 
„Помагало за проверка“, в което автори са водещи журналисти и експерти по проверка на фактите (на 
англ. език). 

Да се пребориш с измамниците чрез хумор е може би най-добрият начин да ги победиш в собствената 
им игра (Джош Стърнс, експерт по проверка на фактите) – Тази статия разисква техники, чрез които 
разобличаването на фалшивите новини също може да има вирусен ефект (на англ. език). 

Фалшиви новини. Сложно е. (First Draft) – Полезна разбивка на типовете фалшиво съдържание, 
мотивацията на създателите на съдържание и как се разпространява. 

Проверка 101: Съветите на Storyful за проверка на материал от социалните мрежи и прилагането им 
на практика (Storyful) – Storyful е комерсиална новинарска услуга, която прави проверка на съдържание, 
генерирано от потребители от социалните мрежи за своите клиенти (медийни организации) (на англ. език). 

13 онлайн инструмента, които помагат при проверката на автентичността на снимка (StopFake.org) 
– Фалшивите снимки могат да се разпространяват много по-бързо от статиите, защото са по-лесни за 
разбиране и споделяне. Умните потребители на новини трябва да бъдат изключително внимателни. 

Защо пропагандата днес е по-силна (Саманта Пауъл, World Review) (на бълг. език). 

Как се озовахме в царството на дезинформацията (Капитал) (на бълг.език). 

Сайтовете с лъжлива или манипулирана информация са отражение на проблемите в света, не причина 
за тях (Капитал) (на бълг. език).

СТЪПКИ

Дори в богати страни като Австралия, Италия и Германия нивото на имунизация е 
паднало драстично на места и заради неизбежните епидемии се въвеждат санкции и 
се разширява контролът.
Производството на ваксини е един от върховете на медицината, израз на успешното 
съчетание на напредъка в областта на имунологията, генетиката, молекулярната 
биология и биоинформатиката и огромния прогрес на производствените технологии. 
Това позволява да се насочват проучванията към предотвратяване на по-широк 
кръг опасни инфекциозни болести и същевременно стимулира развитието на нови 
технологии (вирусоподобни частици без вирусна ДНК, aдюванти, комбинирани 
ваксини, инжекции без игла, ваксини за пиене), с което се повишава безопасността и 
ефикасността на ваксините. Производството им е под безкомпромисен международен 
контрол. Всяка произведена партида ваксина се подлага на тестове за качество, които 
са с продължителност между 18 и 36 месеца. 

Допълнителна информация: http://vaksinko.bg/vaccine-information/

МАТЕРИАЛИ И 
РЕСУРСИ

Залепващи листчета, маркери/химикалки, дъска/копие на основната информация за 
антивакс движението в България

http://verificationhandbook.com/additionalmaterial/types-of-online-fakes.php
https://firstdraftnews.org/battling-hoaxers-with-humour-could-be-the-best-way-to-beat-them-at-their-own-game/
https://firstdraftnews.org/battling-hoaxers-with-humour-could-be-the-best-way-to-beat-them-at-their-own-game/
https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/
https://medium.com/1st-draft/verification-101-storyful-s-advice-for-checking-out-material-from-social-media-and-putting-it-750495792876
https://medium.com/1st-draft/verification-101-storyful-s-advice-for-checking-out-material-from-social-media-and-putting-it-750495792876
https://www.stopfake.org/en/13-online-tools-that-help-to-verify-the-authenticity-of-a-photo/
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/world_review/2017/12/28/3097006_zashto_propagandata_dnes_e_po-silna/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/12/23/2888815_kak_se_ozovahme_v_carstvoto_na_dezinformaciiata/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/12/23/2888836_zaglushi_me_ako_mojesh/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/12/23/2888836_zaglushi_me_ako_mojesh/
http://vaksinko.bg/vaccine-information/
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САЙТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ:

Провери новина (NOVA) (на бълг.език) 

Вярно или не? (Mediapool) (на бълг.език) 

Snopes (на англ.език) 

PolitiFact (на англ.език) 

Fact Check (на англ.език) 

BBC Reality Check (на англ.език) 

Обратно търсене на снимки в Google (на англ.език)

Как да познаеш фалшива новина (на англ.език)

https://knowledgequest.aasl.org/web-evaluation-website-smell-funny/

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Брошура “Помислете, преди да споделяте”. Изработена от Фейсбук и Центъра за безопасен интернет, дава 
съвети към младите хора да бъдат предпазливи какво съдържание качват онлайн и на кого да докладват 
при злоупотреба с тяхно лично съдържание. (Източник: Център за безопасен интернет)

Помисли преди да качиш! Това ти ли си?: „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на въпросите с „да“ 
или „не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми. (Източник: Център за безопасен 
интернет)

Познаваш ли всички хора в списъка ти с „приятели“?: „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на 
въпросите с „да“ или „не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми. (Източник: 
Център за безопасен интернет)

Харта на онлайн правата на младите хора в България: Хартата е изработена по повод отбелязването Деня 
за безопасен интернет 2013г. и приета от делегатите в първия по рода си младежки парламент. (Източник: 
Център за безопасен интернет)

https://nova.bg/proveri/all
https://www.mediapool.bg/vyarno-ili-ne-cat74.html
https://www.snopes.com/
https://www.politifact.com/
https://www.factcheck.org/
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://www.google.com/imghp?hl=en
https://library.csuchico.edu/help/source-or-information-good
https://knowledgequest.aasl.org/web-evaluation-website-smell-funny/
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/FB_MediaSmart-BG.pdf
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Decision_tree_1_BG_Pomisli_predi_da_kachish.pdf
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/Decision_tree_2_BG_Poznavash_li_vsichki.pdf
https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/harta-small.jpg
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