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Бележка към читателите на този план за обучение 

● В съдържанието ще бъдат взети предвид, доколкото е възможно, миналото на участниците, интересите на 
възрастовата група и типовете платформи, които използват, която информация следва да бъде събрана в 
проучването преди обучението или съгласно преценката на преподавателите. 

 
● Преподавателите може да решат кога да проведат проучването преди обучението. Това може да стане по време 

на регистрирането или като класна дейност в началото на първата сесия. 
 

● Има общо 3 модула и преподавателите могат да решават как да разделят плана на отделни сесии. Например 
Модул 1 и част от Модул 2 може да бъдат преподадени в една сесия с почивки между тях. Последното възложено 
задание може да се проведе и в отделен ден. 
 

● Гъвкавостта и адаптирането на този план за обучение, в комбинация с експертните умения и преценката на 
преподавателите и отзивите на участниците, ще направят преживяването по-запомнящо се и ефективно. 

 
● Потребителите може да направят справка с набора от средства, който ще бъде предоставен по-късно. 
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След 10-часовото обучение (5 часа самостоятелно и 5 часа съвместно обучение) всеки участник ще може да отговори на 
следните въпроси: 

● Какво е дезинформация? Колко вида дезинформация има? 

● Как да преценя кое е истинско и кое фалшиво във Facebook или Twitter? 

● Кои практически инструменти мога да използвам, за да различа информацията от пропагандата? 

● Как мога да се науча да обръщам повече внимание и да практикувам умения за критично мислене? 

● Защо всъщност се публикува дезинформация онлайн? Кой има полза от това? 

● И как това се отразява на моя живот? 

 

 

Цел на обучението – Крайната цел е да се повиши осведомеността на участниците относно дезинформацията в 
социалните мрежи и да се научат кои стъпки са необходими, за да реагират отговорно. Следователно участниците 
ще придобият общи знания и основни умения да се справят с дезинформацията, когато са в социалните мрежи. 

Резултат от обучението 1 – Да разберат какво е дезинформация 

Резултат от обучението 2 – Да разберат как социалните мрежи печелят пари и защо дезинформацията присъства в 
голяма степен присъства в социалните мрежи 

Резултат от обучението 3 – Да разберат как да разпознаят и да реагират на дезинформацията  
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Акценти 

1) Да се предостави обща информация, за да се посочи и очертае проблемът и участниците да се научат да разбират и 
разпознават дезинформацията в социалните мрежи 

2) Да се повиши осведомеността защо се публикува дезинформация онлайн, за да подвежда умишлено потребителите 

3) Готовност за предприемане на подходящи действия при среща с дезинформация  

Следователно участниците ще могат следното: 

1.0 Мога да обясня разликата между информация и дезинформация 

1.1  Мога да разпознавам видовете подвеждащи новини 

2.1 Разбирам какви са последиците от вярването и споделянето на невярна информация за 
обществото и за мен 

2.2 Разбирам причините, поради които се публикува дезинформация с намерението да ме подведе 

2.3 Знам, че има политически и търговски интереси, които се опитват да окажат влияние върху онлайн 
поведението ми  

2.4 Имам обща представа как алгоритмите влияят на това, което виждаме онлайн 

3.1 Разбирам кои са примерите за достоверни източници на информация 

3.2 Знам как да проверявам информацията и познавам промените в медийното пространство 

3.3 Знам как да се защитя срещу заплахи и рискове в социалните мрежи 

3.4 Знам какво мога да направя, за да бъда позитивен и отговорен потребител на социалните мрежи. 
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Модул 1: Какво е дезинформация 

Брой учащи: 20  

Бележка: Ако всичките 20 участника са пенсионери, предлагаме разделяне на класа на 2 групи, т.е. 2 отделни класа  

Необходимо предварително обучение: 

Участниците трябва да притежават някои умения за медийна грамотност, така че да имат опит в навигирането и 
взаимодействието с медиите. 

 

Дейност/консултация преди часа 

Участниците попълват анкета, с която се установява тяхното ниво на осведоменост относно фалшивите новини, както и 
кои платформи за социални новини използват. При записването тя също ще посочат възрастта си, езиковите си умения, 
интереси и други умения. 

Консултиране относно целите на обучението и опростен план, така че да са наясно за какво се регистрират. 

Научете какви са очакванията на участниците и ги сравнете с обратната връзка, събрана от тях в края на обучението. 

 

Резултати от обучението: 

1.0 Мога да обясня разликата между информация и дезинформация 

1.1 Мога да разпознавам видовете подвеждащи новини
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Дейност + 
продължителност 

Описание Предложени източници и 
материали 

Резултати от 
обучението 

Въведение (5-10 
минути) 
 
 

Направете бърз преглед на целите на 
обучението и целите на текущата 
сесия 

Слайдове/листовки/списъци  

Относно 
определенията (10 
минути) 
 

Първо, помолете участниците да 
споделят собствените си 
идеи/определения за двата термина: 
информация срещу дезинформация  
 
Дайте определение за информация и 
дезинформация, като поставите 
акцент върху намерението. Това ще 
ви помогне за прехода към 
следващата дейност. 
 
Накарайте участниците да разкажат 
случки от личен опит 
 

Слайдове/листовки/списъци 
 
 
 
https://www.coe.int/en/web/fre
edom-expression/information-
disorder (само за информация 
за преподавателите, без да се 
задължават да го преподават в 
час) 
 

1.0 
Мога да обясня 
разликата 
между 
информация и 
дезинформация 
 

Проучване на 
видовете 
подвеждащи 
новини (30 минути) 
 

Преподавателите разглеждат заедно 
с участниците видовете подвеждащи 
новини с помощта на инфографиката. 
 
Задавайте отворени въпроси, когато 
е възможно 

Инфографика или 
алтернативен източник 
10 вида заблуждаващи новини 
освен „фалшивите новини“ (не 
са достъпни на всички езици) 
Преподавателите може да 

1.1  
Мога да 
разпознавам 
видовете 
подвеждащи 
новини  
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 адаптират/опростят източника, 
ако е необходимо  
 

Съпоставяне - 
консолидиране на 
наученото и 
преподаденото (30 
минути) 

Работа по двойки 
 
Учащите работят по двойки по 
задание за разпределяне на 
новините в съответната категория 
 
След това преподавателите проверят 
всичко заедно с класа и ако е 
необходимо, обясняват защо дадени 
новини попадат в определена 
категория 
 
Участниците могат свободно да 
споделят преживяванията си 
 

PowerPoint слайдове с 
видовете подвеждащи новини, 
наблюдавани в платформите за 
социални новини 
 
N.B. Препоръчително е при 
всяка целева група да се 
използват различни примери за 
подвеждащи новини 
(младежи/възрастни) в 
зависимост от техните интереси 
 
Може да бъде под формата на 
листовки, така че участниците 
да виждат по-ясно и в случай на 
технически проблеми  
 

Оценка 

Обратна връзка 5-
10 минути 

Преподавателите дават възможност 
на всички да изразят мнението си 

Пише се на хартия, за да се 
водят записки, ако е 
необходимо 

 

 

Общо: 90 минути 
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Модул 2: Как печелят пари социалните мрежи и защо дезинформацията и пропагандата са широко 
разпространени в социалните мрежи 

 

Брой учащи: 20  

Необходимо предварително обучение: 

Участниците трябва да притежават някои умения за медийна грамотност, така че да имат опит в навигирането и 
взаимодействието с медиите. 

 

Резултати от обучението: 

2.1 Разбирам какви са последиците от вярването и споделянето на невярна информация за обществото и за мен 

2.2 Разбирам причините, поради които се публикува дезинформация с намерението да ме подведе 

2.3 Знам, че има политически и търговски интереси, които се опитват да окажат влияние върху онлайн поведението ми 

2.4 Имам обща представа как алгоритмите влияят на това, което виждаме онлайн 

 

Дейност + 
продължителност 

Описание Предложени източници и 
материали 

Резултати от 
обучението 

Въведение (10 
минути) 

Направете преговор на Модул 1 и 
споменете набързо целите на 

Слайдове/листовки/списъци 
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 обучението от презентацията 
 

Видеоклип и 
дискусия (40 
минути) 
 

Представя в много по-лека степен 
последствията от вярването на 
невярна информация. 
В случая добре познат сайт, който 
класира на първо място фалшив 
ресторант.  
 
Участниците описват как се чувстват и 
споделят своите мисли.  
Какво се случва, когато хората вярват 
на невярна информация? 
В следващата дейност направете по-
широки изводи и извън „ресторанта“.  

Лаптоп и проектор/настолни 
компютри 
Как да станете фалшив ресторант 
№ 1 на TripAdvisor (18-минутен 
видеоклип в YouTube) 
 
За какво става въпрос: Един 
журналист решава да превърне 
дома си (The Shed) в ресторант  
№1 в Лондон и (всъщност!) 
успява. 
Фалшив уебсайт, фалшиви 
профили в социалните мрежи, 
създава фалшиво меню 
 
АЛТЕРНАТИВА: Може да се 
замени с друг видеоклип със 
сходна продължителност, за да се 
представи темата.  

2.1  
Разбирам 
какви са 
последиците 
от вярването 
и 
споделянето 
на невярна 
информация 
за 
обществото и 
за мен 
Подвъпрос: 
защо хората 
вярват на 
невярна 
информация
? 

Дискусия (30 
минути) 
 
Продължение на 
предходна 
дейност 

Преподавателите разширяват 
дискусията до други форми/примери 
за невярна информация. Може да 
помолят учащите да обсъдят по 
двойки някои от последствията на 
базата на въображаеми сценарии или 

С помощта на лаптоп и проектор 
споделете с учениците няколко 
актуални/добре познати примера 
напр. Pizzagate, политически 
интереси с подвеждащо 
съдържание (Папа Франциск 

2,1 и 2,2 
 



11 
Изготвено от: EAVI за проекта Get Your Facts Straight (Разяснете фактите си)    

примери от реалния живот  
 
Кои са някои от последствията от 
вярването в тези „подвеждащи 
новини“? 
Обяснете как и защо някои хора 
публикуват фалшиви новини  
 
Участниците описват как се чувстват и 
споделят своите мисли. Обрисувайте 
връзката между емоциите и 
„дезинформацията“ и че тези новини, 
които провокират емоции, се 
разпространяват по-бързо  
 

шокира света, одобрява Доналд 
Тръмп за президент), 
 
https://www.stopfake.org/en/main
/ 
 
Дезинформация, ксенофобски 
изказвания, геноцид 
https://www.nytimes.com/2018/10
/15/technology/myanmar-
facebook-genocide.html 
Търговски интереси с 
подвеждащо съдържание (напр. 
Илон Мъск напуска Tesla)  
Преподавателят избира 
подходящи примери в техния 
контекст 

Почивка 10 
минути 
 

 

Интерактивна 
дейност/дискусия 
 
Предложение 1:  
Преподавателите 
разясняват играта 
и целите ѝ: 5 мин. 

Причини защо някои хора публикуват 
фалшиви новини и как го правят 
 
След като участниците са разиграли 
играта, преподавателите разглеждат 
различните аспекти, както е 
илюстрирано в информационния лист 

Разграйте играта „Да получиш 
лоша новина“ 
Максимум 20 минути с насоки от 
преподавателите 
Достъпна на мобилен телефон  
Предлага се на следните езици: 
чешки, нидерладнски, немски, 

2.2  
Разбирам 
причините, 
поради които 
се публикува 
дезинформа
ция с 
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Играта се 
провежда в 
продължение на 
20 мин., 
последвани от 20 
мин. Дискусия 
 
 
Предложение 2:  
Преподавателите 
представят уебсайт 
и дейност, избират 
поне 2 статии в 
зависимост от 
колективния 
напредък на класа.  
(15 минути) 
Групова работа и 
дискусия 
(25 минути) 
 

към играта. 
Помолете участниците да споделят 
своите мисли и дали са се сблъсквали с 
подобни събития в различен мащаб в 
заобикалящия ги свят. 
 
Разяснете, че публикациите набират 
широка популярност, тъй като се 
захранват от нашите емоции  
 
АЛТЕРНАТИВНА дейност  
Преподавателите показват уебсайта 
или съответните статии. Групата трябва 
да обсъди и да реши кои от тях са 
предназначени да повлияят на 
поведението на хората онлайн по 
политически или икономически 
причини. 
Групите ще съобщят своя избор и също 
така ще опишат емоциите, които са 
преживели: шок, страх, промяна на 
политическите убеждения и т.н.  
 
Разяснете, че публикациите набират 
широка популярност, тъй като се 
захранват от нашите емоции 

гръцки, есперанто, полски, 
румънски, сръбски, словенски, 
шведски, босненски и молдовски.  
http://getbadnews.com/wp-
content/uploads/2019/03/Bad-
News-Game-info-sheet-for-
educators-English.pdf 
 
 
АЛТЕРНАТИВНА дейност  
С помощта на уебсайт с примери 
за дезинформация 
(http://factitious.augamestudio.co
m/#/) класът ще обсъди статиите.  
Преподавателите също може да 
направят своя собствена селекция 
от примери за дезинформация, 
срещани в социалните мрежи и 
на други места 
Видеоклип или слайдове, за да 
обясните допълнително, ако е 
необходимо  
 
 

намерението 
да ме 
подведе  
 
 
 
 
 
 
2.3 Знам, че 
има 
политически 
и търговски 
интереси, 
които се 
опитват да 
окажат 
влияние 
върху онлайн 
 
 

По следите на Преподавателите първо дават пример, Интернет достъп, настолен 2.3 Знам, че 



13 
Изготвено от: EAVI за проекта Get Your Facts Straight (Разяснете фактите си)    

парите 
 
30 минути 

след което работят заедно с класа за 
откриването на източника на 
финансиране за целите на 
доклад/статия/публикация и правят 
извод каква е истинската цел. 
 
Работа по двойки или по групи 
Участниците се опитват да изпълнят 
поставените по-горе задачи 
 
След  това споделят заключенията си с 
класа. 
Участниците може също така да 
използват като пример всяка известна 
уеб знаменитост или личност, която 
следват онлайн, и да разсъждават 
върху техните източници на доходи 
(Критично мислене: Какво печели 
човекът, публикувал съдържанието? 
Как го постига?)  
 

компютър/таблет/телефон  
Преподавателите избират 
подходящо съдържание 
Напр. Instagram инфлуенсъри, 
youtube-ъри, водени от реклами 
 
Предложен източник:  
(https://www.youtube.com/watch?
v=BBPliYY2XN8) 8-минутно видео 
на тема „Как инфлуенсърите в 
социалнитеи мрежи използват 
последователите си, за да 
получат пари” 

има 
политически 
и търговски 
интереси, 
които се 
опитват да 
окажат 
влияние 
върху онлайн 
 
Бележка: 
Участниците 
ще познават 
някои 
начини за 
печелене на 
пари в 
социалните 
мрежи 

 

 

Какво е 
алгоритъм? 
 

Преподавателите разясняват на 
участниците на разбираем език какво е 
алгоритъм 

Видеоклипове и слайдове 2.4 Имам 
обща 
представа 
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Открита 
дискусия 
 
30 минути 
 

 
Аналогии с ежедневния живот 
и примери за това как алгоритмите 
влияят на видяното онлайн. Може да се 
обсъди и „информационния балон“. 

как 
алгоритмите 
влияят на 
това, което 
виждаме 
онлайн 
 

Обратна връзка 
 
10 минути 

 

 

Общо: минимум 3,5 часа 

Забележка: Урокът за алгоритъма може да се проведе в смесената група и тогава ще е с продължителност 5 часа.  

 

Допълнителни източници за преподавателите да се запознаят с темата, ако е необходимо: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_WfC8HwVB8&t=38s   4-минутен видеоклип на Вашингтонския университет за алгоритмите 

https://www.youtube.com/user/Simplilearn Различни видеоклипове за технологиите 

https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q Crash Course курс по навигиране на цифрова информация  

https://sproutsocial.com/insights/social-media-algorithms/  

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms 

https://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/how-to-explain-algorithms-to-kids/ 

https://kids.kiddle.co/Algorithm 
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Модул 3: Как да разпознаваме и да реагираме на дезинформацията  

Обща продължителност: минимум 5 часа 

Брой учащи: 20 души във всеки клас (т.е. 10 младежи и 10 родители/баби и дядовци) 

Необходимо предварително обучение: 

Участниците трябва да притежават някои умения за медийна грамотност, така че да имат опит в навигирането и 
взаимодействието с медиите. 

Резултати от обучението: 

3.1 Разбирам кои са примерите за достоверни източници на информация 

3.2 Знам как да проверявам информацията и познавам промените в медийното пространство  

3.3 Знам как да проверявам информацията и познавам промените в медийното пространство 

3.4 Знам какво мога да направя, за да бъда позитивен и отговорен потребител на социалните мрежи. 

Дейност + 
продължител
ност 

Описание Предложени източници и 
материали 

Резултати от 
обучението 

Въведение 
(10 минути) 
 

Направете обзор на целите на сесията. 
Преговорете Модул 1 и Модул 2 
 

Слайдове/листовки/списъци 
 

 

Споделяне с 
класа на 
достоверни 

Участниците споделят откъде си набавят 
новини/информация. 
 

Преподавателите може да 
запишат на дъската тези 
източници, за да помогнат на 

3.1 Разбирам 
кои са 
примерите за 



16 
Изготвено от: EAVI за проекта Get Your Facts Straight (Разяснете фактите си)    

източници на 
информация 
(25 мин.) 
 

Преподавателите споделят някои полезни 
и надеждни сайтове/източници на 
информация. За участниците във всяка 
възрастова група може да е интересно да 
научат източниците на информация на 
останалите. 
 
Може да е интересно да имате списъка 
под ръка, така че след като преминете 
упражнението „Проверете 
информацията“, всеки може да прегледа 
списъка отново, за да разбере какво 
представлява надежден източник. 
 

участниците да ги проверят и да 
ги следят. Възможно е да се 
включат и други средства за 
водене на бележки, например 
лаптоп и прожектиране на 
екран, разпространение на малка 
книжка, в която участниците да 
си водят бележки в хода на 
обучението 
 

достоверни 
източници на 
информация 
 

Промени в 
медийното 
пространство  
(20 минути) 
 

Това упражнение за споделяне в клас 
помага да се проникне в резултат от 
обучението 3.2 относно знанието за това 
как се е променило медийното 
пространство, например печатната форма 
в цифрова форма, през последните 
години. 
Подчертайте, че дезинформацията не е 
нещо ново, но се подхранва от новите 
технологии. 
  

Дъска, лаптоп или писмени 
материали 
 
Слайдове/листовки 

3.2 Познавам 
промените в 
медийното 
пространство 
 

Как се 
проверява 

Как да забележим фалшивата новина 
Преподавателите разглеждат 

Инфографика от IFLA  
https://www.ifla.org/publications/

3.2 Знам как да 
проверявам 
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информация 
(най-малко 
60 минути) 
 
 
 
 
 
 

инфографиката  
- Задавайте въпроси по всеки критерий 
- Включете също „Провери 

изображението”, като направите 
обратно търсене на изображение с 
помощта например на 
https://tineye.com/ 

- Преподавателите работят по няколко 
примера заедно с класа, използвайки 
различни критерии от инфографиката 

-  Споделете съществуващи организации 
за проверка на фактите (вижте списъка 
с ресурси) 

 
Групова работа: работейки в групи, 
учащите посочват кое кое е, след което го 
представят пред всички. 

node/11174 
Налична на 41 езика, 
включително и езиците на 
държавите, в които ще се 
проведе пилотното обучение 
(или използвайте алтернативен 
материал)  
 
Листовки или слайдове с 
комбинация от новинарски 
статии, публикации в социални 
мрежи и др., която е смес от 
информация спрямо 
дезинформация. 
 

информацията 
 
 

Почивка 15 
минути 

 

Разпознаване 
на заплахи 
 
 
30 мин. 
 
 
Как да се 

Кои са някои от заплахите и рисковете в 
социалните мрежи? (национален мащаб 
спрямо индивидуален мащаб)  
Разсъждавайте като клас или в групи 
върху горния въпрос. След това споделете 
с всички. Преподавателите може да 
използват видеоклипове или слайдове, за 
да дадат допълнителни разяснения. 

Слайдове/видеоклипове/лист
овки 
 
 
 
 
 
Слайдове/видеоклипове/лист

3.3 Знам как да 
се защитя срещу 
заплахи и 
рискове в 
социалните 
мрежи 
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защитите 
 
30 мин. 

 
Преподавателите преминават през някои 
от свързаните точки в документа, които 
касаят приходи от реклама, 
дезинформация и овластяване. 
 
Участниците може да направят 
плакат/списък заедно като клас по 
Общите насоки: защита и напредък 
(съчетайте дискусионни точки 3.3 и 3.4)  
 

овки 
План за действие на ЕС и 
Кодекс за поведение във 
връзка с дезинформацията, 
достъпни онлайн. 
Преподавателите може да 
изберат някои точки и да ги 
разяснят на разбираем език.  
 
Писмени материали 

Повишаване 
на 
осведоменос
тта: 30 
минути 

Да бъдем оправомощени, вместо да 
отхвърляме новините и информационните 
източници 
Да разберем, че „фалшивите новини“ са 
се превърнали в емоционален, въоръжен 
термин за подкопаване и дискредитиране 
на журналистиката 
Как да се възползваме уменията, 
получени в този семинар, в ежедневието, 
да правим информиран избор  
 

Слайдове/видеоклипове/лист
овки 
 

3.4 Знам какво 
мога да направя, 
за да бъда 
позитивен и 
отговорен 
потребител на 
социалните 
мрежи 

Общо: 3,5 часа 
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Допълнителни източници за преподавателите да се запознаят с темата, ако е необходимо: 

 

Онлайн безопасност 

https://www.webwise.ie/safer-internet-day/safer-internet-day-presentation/ 

Заплахи и рискове от онлайн дезинформация 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation 

Заплахи в социалните мрежи 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-part9.pdf 

проучване на медийната грамотност и въпросите за онлайн овластяването, повдигнати от медийни услуги, управлявани 
чрез алгоритъм 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-issues-raised-algorithm-
driven-media-services-smart 

Уебинар на Lie Detectors на тема „Справяне с дезинформацията лице в лице” 

https://www.youtube.com/watch?v=V01HqmNOUbY&feature=youtu.be 
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Последно задание/оценяване 

Дейност + 
продължителност 

Описание Предложени източници и 
материали 

Резултати 
от 
обучението 

Предложение  1 
Предаване в стил 
семейна игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложение  2 
Въпросник за 
Kahoot / 
Mentimeter / 

Преподавателите са водещи на игра, в 
която всяко семейство играе срещу 
останалите на принципа на 
съревнования, напр. Jeopardy, Pyramid. 
Съдържанието може да е различно, но 
трябва да обхваща голяма част от 
основните точки в обучението.  
Предишния ден семействата може също 
да създадат 1 вярна новина и 1 невярна 
сензационна новина и да ги предадат на 
преподавателите, за да ги включат в 
специален кръг от играта. Целта е 
състезателите да познаят коя е вярна и 
коя невярна. Алтернативно, играта може 
да е част от класна дейност в 
предходните сесии. 
 
Всички участват едновременно и 
бележат резултати в реално време.  
Преподавателите може да проведат два 
кръга в зависимост от колективната 

Проектор, екран, материали за 
разиграване на „Телевизионна 
игра” 
 
 
 
Проектор, екран, предварително 
инсталирано приложение върху 
екраните на участниците. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преди часа създайте въпросник 
за Kahoot/Mentimeter, който 
съдържа тестови въпроси, за да 
се уверите, че всички разбират.  

Оценка 
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Learningapps.org  
1 час 

нагласа. 
За въпросите вижте Приложение А 

Learningapps.org също е полезен 
за коментиране. 

Обратна връзка и 
закриване: 30 
минути 

Преподавателите водят дискусията Листовки с въпросник  

Общо: 90 минути 


