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Възприета методика
По време на експертната кръгла маса, проведена на 19.11.2019 г., членовете
обсъдиха дали трябва да се постигнат различни резултати от обучението на двете
отделни целеви групи. Изводът беше, че може да се постигнат едни и също резултати
от обучението, но с помощта на различни методи и/или ресурси за двете групи.
Фигура 1 Таксономия на Блум (Bloom)
Създаване на нова или оригинална творба

Създаване

Проектиране, сглобяване, изграждане, предполагане, разработване,
формулиране, изобретяване, проучване

Обосноваване на позиция или решение

Оценяване

Преценяване, спорене, защитаване, преценяване, подбиране,
подкрепяне, ценене, критикуване, претегляне

Начертайте връзки между идеите

Анализиране

Разграничаване, организиране, съпоставяне, сравняване,
контрастиране, разпознаване, изследване, експериментиране,
поставяне под въпрос, изпитване

Използване на информация в нови ситуации

Прилагане

Изпълняване, осъществяване, решаване, ползване,
демонстриране, тълкуване, опериране, планиране,
скициране

Разясняване на идеи или концепции

Разбиране

Класифициране, описване, обсъждане, обясняване,
идентифициране, локализиране, разпознаване,
докладване, избиране, превеждане

Припомняне на факти и основни идеи

Запомняне

Определяне, дублиране, изброяване,
запаметяване, повтаряне, заявяване

Източник: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm

Таксономията на Блум представлява йерархична подредба на познавателните
(когнитивните) умения, което означава, че обучението на по-високите нива зависи от
придобиването на необходимите знания и умения на по-ниските нива. Таксономията е
предложена през 1956 г. от Бенджамин Блум (Benjamin Bloom), който е образователен
психолог в Чикагския университет, и е редактирана през 2001 г. Тя може да се използва
за класифициране на образователните цели на обучението, да помогне на учителите да
преподават/планират уроците си, а на студентите да учат. (Armstrong, n.d.)

По отношение на таксономията на Блум за различните нива на обучение, членовете
на кръглата маса обсъдиха дали може да очакваме да постигнем повече от ниво 2
(разбиране). Имайки предвид времевото ограничение от само 10 часа, широкия
възрастов диапазон на участниците и техния разнообразен произход, повечето
членове сметнаха, че би било по-възможно да се насочат само към ниво 2. Положени
са усилия да се включат въпроси/дейности в учебния план, които да предизвикат повисоки нива на обучение. Въпреки това, тъй като това е пилотно обучение, планът и
целите може да се преразгледат и актуализират по-добре след доклада за обратна
връзка. Някои дейности може да се адаптират за постигане на по-високи нива на
обучение и в зависимост от комбинацията от участници, преподавателите биха могли
да бъдат по-гъвкави при провеждането на обучението.
Все още не е ясно кое е нивото на компетентност на участниците и техният интерес
към дезинформацията и друга важна информация остава неустановен. Тъй като
обучението за медийна грамотност на семейството все още е нова концепция и
предвид различните възрастови групи и произхода на участниците, подходът ни
трябва да остане гъвкав и ангажиращ.
За обучението GetFacts се стремим да събираме информация с помощта на
проучване и консултации преди урока относно интересите и миналото на
участниците, както и да ги запознаем с поставените цели и методите за тяхното
постигане. Обратната информация, събрана след пилотното обучение, също ще се
използва за преразглеждане и актуализиране на обучението и ние ще общуваме с
участниците в съответствие с нея.
Преподавателските и учебните практики по медийна грамотност може да бъдат
базирани на различни методи, осъществявани в класната стая (например учене,
базирано на проблеми, учене, базирано на дискусии, съвместно обучение и учене,
базирано на игри и др.). Повечето от тези методи са базирани на активно обучение.
Стремим се да включим тези методи в обучението и да ги адаптираме в зависимост
от различните групи. Преподавателите ще преценят целите на обучението с
участниците и преди да проведат дейности като игри, дали трябва да ги използват.
При пилотното обучение е възприет смесен подход, който черпи вдъхновение от
конструктивистката теория за обучението и дидактическите методи, изискващи
активно участие на учащите. Конструктивизмът е теория, която гласи, че хората
изграждат своето собствено разбиране и познаване на света, като преживяват
нещата и после размишляват върху тези преживявания. Теорията на дидактическите
методи на обучение се основава на изходните знания на учащите и се стреми да
подобри и предаде тази информация.
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При смесения подход също се използват 4 различни стратегии:
(Стратегиите може да се допълват взаимно и в една сесия може да се използват
различни методи от различни категории, а някои методи може да се припокриват.)
1)

Директна инструкция
Ориентирана към учителя и ефективна за предоставяне на информация или
развитие на умения стъпка по стъпка. Също така работи добре при въвеждане на
други методи на преподаване.
Избрани възможни методи: структуриран преглед, лекция, сравнение и контраст

2)

Индиректна инструкция
Ориентирана към ученика и търси високо ниво на ангажираност на ученика в
наблюдението, проучването, извличането на изводи от данните или
формирането на хипотези. Възползва се от интереса и любопитството на
учениците и насърчава развитието на междуличностни умения и способности.
Избрани възможни методи: дискусия с разсъждения, насочено проучване,
решаване на проблеми

3)

Интерактивна инструкция
Разчита до голяма степен на дискусии и споделяне на идеи между участниците.
Учениците може да се учат от връстници и учители.
Избрани възможни методи: дебати, търсене на творчески идеи (брейнсторминг),
обучение на връстници, дискусия, съвместно обучение, решаване на проблеми

4)

Емперическо обучение
Индуктивно, фокусирано върху учащия и ориентирано към дейности.
Персонализираният размисъл върху опита и способността знанията да се
прилагат в на практика в нови ситуации са част от тази стратегия
Избрани възможни методи: игрови задачи, ролеви игри

При стратегиите за обучение по-горе използваните ресурси също ще бъдат максимално
адаптирани към „контекста“ на участниците. Така те ще могат да обработват нова
информация или знания по начин, който е разбираем за тях в рамките на тяхната система
от възгледи.
Обучението може да бъде сложен процес и когато променливите са неизвестни и/или
многобройни, това изисква повече внимание и усилия. Обучението в идеалния случай
трябва да се раздели на няколко сесии, като в началото и в края на сесията на
участниците се отпусне време да обменят мнения и да дават обратна връзка и, доколкото
е възможно, да се използва комбинация от директно преподаване, съвместно учене и
обучение, базирано на проблеми.

[Type text]

За пилотното обучение GetFacts сме включили план на обучение с резултати,
които са идентифицирани и оценени от партньори, преподаватели и
експерти. Редовната комуникация между партньорите и последващите
уебинари също имат за цел да осигурят необходимото съдействие. Освен че
взимаме решения, касаещи основните компоненти (цели на обучението,
резултати и методи), ние оставаме гъвкави по отношение на ресурсите и
изпълнението.

Съвети за преподаване на възрастни и пенсионери
•
По-долу ще намерите списък със съвети, предоставени от всички партньори по проекта
въз основа на техния богат опит.
Кои са някои от добрите дейности/методи, които сте използвали при преподаването
на възрастни и пенсионери?
•
•
•
•
•
•

Възрастните и пенсионерите много харесват списъците със задачи, на които
могат да следят какво е изпълнено, както и раздаването на печатни материали
Възрастните учащи обичат да могат да избират начина, по който да учат
(видеоклипове, текстове и т.н.)
Игровизация, дискусии, предизвикателства в kahoot, повече творчески дейности
като learnnapps.org, socative.com или playbuzz.com
Работете в малки групи, особено с пенсионери, тъй като при тях може да се
наложи да приложите метод на индивидуално обучение
Основани на проект или проблем и в тяхната контекстуална рамка
Елементи на андрагогията (https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theoryandragogy-of-malcolm-knowles)

достъпа до интернет. Затова планирайте по-малки групи, така че да има
достатъчно физическо пространство за обучаващите се.
Дигитална компетентност, културно образование, езикови умения,
ползване на социални мрежи.

Кои дейности/методи не са подходящи за преподаване на възрастни и пенсионери?
•
•
•
•
•

Уроци тип лекции.
Обширни работни сесии.
След 2 часа пенсионерите се уморяват и не могат да се концентрират. По
принцип не можете да им преподадете нещо твърде сложно или такова,
което изисква продължителни усилия.
При различните хора е различно. Някои видове игри (активни тонизиращи
игри, ледоразбивачи), както и дейности с ролеви изпълнения не са
особено подходящи.
Самообучението или самостоятелните упражнения не са много ефективни
при пенсионерите, но може да се прилагат с постоянно наставничество.

Кои са някои от нещата, които човек трябва да има предвид, когато преподава на
възрастни и пенсионери
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Не забравяйте, че възрастните и пенсионерите вече са преминали обучение и са
натрупали житейски опит, както и че са експерти в своите области, така че трябва
да сме с тях на равни начала, а не да ги гледаме отгоре, докато преподаваме.
Вземете под внимание знанията на възрастните.
Обяснявайте на прост и разбираем език, повтаряйте, ако е необходимо, и винаги
задавайте въпроси, за да сте сигурни, че всичко е ясно.
В началото на всяка нова сесия е важно да припомняте направеното в
предходната сесия.
Имайте положителен и търпелив подход.
Питайте учащите какво точно искат да научат.
Пояснете, че никой няма да ги съди и че е позволено да се допускат грешки
Възрастните обичат да получават конкретна и точна информация, докато
пенсионерите гледат на този вид дейности като на места, където могат да се
социализират, с по-малък акцент върху това, което се преподава.
Възрастните трябва да се уверят, че могат да се възползват директно от това, на
което ги учат.
Важно да се определи кои са техните интереси и нужди, свързани с обучението.
Особено при пенсионерите, техният страх от технологиите и компютрите: много
възрастни хора се плашат от ИТ оборудването и понякога отказват да го докоснат,
защото се страхуват да не го счупят. Тази нагласа най-вероятно ще възпре повъзрастните някога да се запишат за курс. Или ако го направят, ще им бъде много
трудно да експериментират с оборудването.
Физически затруднения: важни са физическата достъпност и организацията на
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онлайн обучение за първи път, обучителите и участниците могат да изпитват
известна тревога по отношение на разликите с присъственото обучение и да се
опитват да им се съпротивляват. С натрупването на опит, обаче, общите им
характеристики стават все по-видими.

COVID-19 и онлайн обучение
Ситуацията в света по време на пилотните дейности
През месец март 2020 г. партньорите трябваше да провеждат присъствени обучения, но
бяха принудени бързо да се адаптират към въведените мерки във връзка с обявяването
на пандемията от COVID-19. Целевите групи и методите за подбор трябваше да бъдат
преразгледани, а учебните материали и способи трябваше да бъдат променени, така че
онлайн обучението да бъде възможно. Всичко това беше направено в много кратки
времеви срокове и партньорите направиха всичко по силите си, за да постигнат
резултатите от обучението, като поставиха участниците на първо място.
Една от ключовите реакции на здравните власти към световната пандемия от
коронавирус беше социалната дистанция (U.S. CDC, Rivers & Inglesby, 2020) – избягване
на големи групи от хора в затворени пространства, за да се спре разпространението на
COVID-19. Много хора бяха засегнати от карантинните мерки, които предвиждаха и
промени в условията на труд. Въпреки че в периода април – юни 2020 г. държавите
отчитат различни нива на заразяване с COVID-19, по данни на ЮНЕСКО (2020 г.) повече
от 1 милиард ученици или 60% от учениците по целия свят бяха засегнати от затварянето
на училищата в резултат на пандемията.
Поради това счетохме за полезно да допълним наръчника с тази глава, в която ще
споделим нашите възгледи относно това как да адаптираме учебните програми към
онлайн обучението. Първо ще разгледаме няколко метода за онлайн обучение, а след
това ще опишем предизвикателствата, пред които са изправени партньорите, и накрая
ще изведем препоръки на базата на нашият колективен опит. Надяваме се, че този опит
ще помогне на тези, които ще използват учебния план в бъдеще, да провеждат онлайн
сесиите по-лесно. Използваме термините „обучител“ и „участник“ вместо „учител“,
„инструктор“ и „учащ“ съгласно първоначалното проектно предложение.

Онлайн обучение
За целите на тази глава и наръчника „онлайн обучение” означава обучение по интернет и
включва пресъздаване на учебния процес, който използва наличния софтуер, за да
ангажира участниците от разстояние. Онлайн обучението може да предложи гъвкавост по
отношение на аспекти като подбор, изготвяне на график и наличност на съдържанието,
както и достъпност по отношение на географското местоположение. Обучителите обаче
ще трябва да вземат предвид „цифровото разделение“, тъй като някои участници може
да не са използвали цифрови платформи за онлайн обучение преди или да имат
ограничен достъп до комуникационни технологии.
Методики за онлайн обучение
Съществуват няколко метода за разработване на онлайн уроци (Bowman, 2010; Rennie &
Smyth, 2020; Boettcher & Conrad, 2016). Някои от факторите, които влияят върху избора на
конкретен метод, включват темата, целевата аудитория и нейните потребности,
изискванията на организацията и наличните ресурси. Когато използват формати за
PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

Методите за онлайн обучение могат да предложат виртуална версия на реалните
класни стаи, със задължително присъствие в определен час, възможността за
самостоятелна работа, смесени формати и използване на различни инструменти за
ангажиране на участниците и подпомагане на обучението.
Най-общо, съществуват три начина, по които може да се провежда онлайн обучение:

Едновременен онлайн курс:
Уроците се преподават в реално време и могат да бъдат в различни формати,
например виртуална класна стая, уебинар на живо, видео/аудио конферентна връзка
и др. Обучителите и участниците присъстват в платформата за обучение
едновременно и участват в реално време, докато обучителят провежда лекцията или
друго планирано учебно занятие.
В зависимост от използваната платформа и софтуер, обучителят разполага с
различни инструменти за преподаване на урока и ангажиране на участниците.
Сесиите могат да бъдат записани, за да могат участниците да ги гледат по-късно, или
да бъдат излъчвани на живо, а след това публикувани онлайн.
Асинхронен онлайн курс:
Този вид курсове често представляват програми за самостоятелна подготовка и
предлагат повече гъвкавост по отношение на времевите срокове. Обучителите
подготвят материалите за участниците в курса и най-общо тези материали може да
бъдат достъпни в хода на целия курс. Тези курсове могат да се управляват чрез
Системи за управление на обучението (СУО) като Moodle.
Уроците обикновено включват видеозапис или презентация. Често са налице и
интерактивни дискусионни панели или форуми, които стимулират взаимодействието.
Комуникацията с обучителя може да се провежда по различни начини, например, по
електронна поща, чат, приложения за съобщения и др. За координиране на груповите
занимания могат да се използват инструменти за съвместна работа като Google Drive,
Google Documents или виртуални Post-it табла като Linoit, Jamboard, Miro или други
подобни.
Смесен или хибриден онлайн курс:
Този тип курс комбинира специфичните особености на едновременните и
асинхронните методи. Често пъти те включват провеждане на предварително
планирани часове/ уебинари на живо няколко пъти по време на курса, но използват и
предварително записани лекции или презентации като допълнителни материали за
курса.
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И при трите метода обучителите могат да дават на участниците задачи, които да бъдат
изпълнени извън „часа“.

Адаптиране на обучението извън линия към онлайн средата

Както вече беше споменато в Методологията, преподаването и учебните практики за
образованието по медийна грамотност могат да се основават на разнообразни методи от
типа на класната стая (например, съвместно учене, учене, основано на дискусии, учене,
основано на проблеми, учене, основано на игри, и др.). Повечето от тези методи се
базират на активното учене. Обучението следва да възприеме смесен подход,
използвайки вдъхновението от теорията за конструктивисткото учене и дидактичните
методи. Това налага активен принос от страна на участниците, включително те да
изграждат собственото си разбиране и познания за света, като преживяват нещата,
обмислят преживяванията си и преминават през учебния процес, формулирайки
размишленията си и сравнявайки ги с тези на останалите.
Въпреки че трябваше да се премине от присъствено към онлайн обучение за съвсем
кратко време, методологията остава до голяма степен непроменена и доколкото е
възможно включва активните методи за обучение, описани по-горе. Партньорите
проявиха креативността и опита си, като използваха различни инструменти за постигане
на резултатите от обучението. Така например, за възпроизвеждане на груповото
обучение и осигуряването на възможност за участниците да обсъждат и работят
съвместно с други, бяха използвани тематични стаи в Zoom. Другите инструменти, които
бяха използвани, включват виртуални Post-it табла или Google docs, за да могат групите
да работят самостоятелно, преди обучителят да премине през материала с всеки един от
тях.
Партньорите направиха оценка на уникалните условия на работа и след това избраха
платформите и инструментите по целесъобразност, като взеха предвид наличните
ресурси. Проектното предложение също беше изменено, така че да се разширят
целевите групи и те да не включват само млади хора и членовете на техните семейства.
CTC Rijeka и EOS Romania например, проведоха курс за самостоятелна работа с Moodle,
от друга страна SDC избра да провежда уебинари на живо. Някои партньори, като
Ventspils Digital и Глобални библиотеки - България, работиха с училища, за да включат
уебинарите в училищната учебна програма за ученици, а Colectic се насочи към
преподаватели и обучители. Други партньори, като Open Group, също проведоха
обучения в две сесии, за да включат повече участници; първата само чрез уебинари, а
втората – чрез офлайн срещи. Партньорите потвърдиха изпълнението на всички
резултати от обучението и събраха полезна обратна връзка (подробно описана по-долу).
Повече информация за това как партньорите проведоха обученията можете да намерите
на интернет страницата на проекта: https://alldigitalweek.eu/get-facts/
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Предизвикателства, пред които се изправиха
партньорите при провеждането на
обученията
Подбор на участниците
В условията на Covid-19 някои участници успяха да работят директно с училища
и да включат обученията като част от учебната програма.
Някои партньори не бяха в състояние да работят директно с училищата, тъй като
това зависеше от решенията на самите училища и от други фактори.
Някои от заинтересованите от обученията не успяха да започнат курса, тъй като
бяха обект на други сериозни промени в резултат на пандемията.
Ангажиране на участниците
Беше трудно да накараш хората да говорят свободно и да споделят своите
преживявания и мнения.
По-младите участници може би се срамуват, независимо дали обучението се
провежда присъствено или онлайн.
Завършване на курса
Не всеки присъства на всяка сесия и значителен брой участници не завършиха
курса.
Беше предизвикателство да задържиш вниманието на участниците в курса след
10 часа обучение.
Няколко партньора съобщиха, че е било малко по-трудно от обикновено да
поддържат нивото на внимание и активно ангажиране на участниците. Външните
фактори също изиграха роля при този спад на вниманието. Участниците бяха
залети от внезапната вълна (прекомерно предлагане) от онлайн обучения, тъй
като училищата преминаха към дистанционно обучение; семействата също
работиха, учиха и общуваха онлайн, делейки едно и също пространство и
устройство, което допринесе за не толкова идеалните условия в дома за онлайн
обучение.
Технически трудности
- Някои потребители имаха незначителни проблеми с използването на технологиите,
но обучителите помогнаха за тяхното разрешаване. Също така някои партньори
установиха, че част от участниците са отпаднали от курса поради проблеми,
свързани с цифровото разделение.
Предизвикателни предварителни нагласи
Някои партньори наблюдаваха, че независимо от възрастовата група, младите
хора и възрастните често започваха с известна предварителна нагласа по
отношение на фалшивите новини, мислейки че лесно могат да ги различат и да
се справят с тях правилно, което всъщност се оказа голямо предизвикателство.
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Предложения за улесняване на обученията на
база на нашия опит
Подбор на участници:
Създаване на партньорства с училища с цел включване на обученията като част от
учебната програма;
Реклама: Информационен бюлетин, социални мрежи (собствени страници и
обособени групи), преподаватели, библиотеки, младежки организации и
съществуващи мрежи;
От уста на уста.
Разширяване на обхвата и броя на завършилите (ако участниците не трябва да
гледат в реално време):
Провеждането на уебинари може да даде възможност на обучителите да достигнат
до повече хора и да са по-малко зависими от географското местоположение;
Провеждането на по-кратки (уебинар) сесии може да е привлекателно за хора,
които имат по-малко време;
Редовни и по-чести (например, 3 пъти в седмицата, вместо един път) сесии, за
задържане на интереса;
Предоставяне на повече време на хората да завършат онлайн курсовете чрез
СУО, например Moodle;
Осигуряване на награди, например промоционални тениски, за участниците, които
са завършили курса.
Повишаване на ангажираността по време на и между сесиите:
Адаптиране на сесиите, така че да са по-актуални за живота на участниците. Да се
обмисли добавянето на интересни визуални материали (изображения, видеофилми,
инфографики и др.) и информация;
Да се обмисли задаването на въпроси по време на регистрация или да се въведат
предварителни проучвания за установяване на интересите и очакванията на
участниците, а след това информацията да се използва за съставяне на поангажиращи въпроси;
Провеждане на разнообразни занимания, например викторини, интерактивни
анкети и групова работа, така че всеки може да участва по различни начини;
Използване на различни инструменти за комуникация за различните възрастови
групи, ако обучителите знаят кои от тях работят по-добре при различните групи;
Насърчаване на участниците, като се връчват награди и се отдава признание на
тези, които са споделяли най-много, коментирали най-много и др.;
Използване на комбинация от методи на преподаване като директни инструкции
(PowerPoint лекции и др.) и учене, основано на задачи, за да се предложат различни
стилове за придобиване на знания;
Основаните на игри и преживявания методи за учене също са полезни.
Например, от участниците да се изиска да създадат една фалшива и една реална
новина с помощта на онлайн инструменти (приложението за създаване на вестници
fodey.com), като по този начин те влизат в ролята на журналисти – създаване на
водеща новина, задаване на име на вестника и кратки репортажи за привличане
вниманието на читателите. В плана за обучение сме предложили играта Get Bad
News (Да получиш лоши новини), която все пак може да бъде проведена и в онлайн
среда, като комуникацията ще се осъществява по различен начин.;
PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT
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Включване на групова работа с цел повече обучение, основано на дискусии, и
съвместни упражнения. Например, тематични стаи за групови дискусии и Google
docs, онлайн инструменти за записване на работата на групата, последвано от
споделяне на екрана. Пространството за съвместна работа може да бъде и под
формата на Class Notebook в Microsoft Teams, както направи един от нашите
партньори,

или чрез инструментите на FLOSS (Free, Libre, Open Source
Software) като например Etherpad или wikis.;
Осигуряване на достатъчно време за групова работа, тъй като участниците
обичат да взаимодействат и това стимулира споделянето на повече идеи;
Определяне на конкретен човек, който да следи чатовете и коментарите на
живо
Обучителите да проверяват участниците редовно;
Да се обмисли дискусията да не се записва и част от уебинара да се провежда
под формата на групова работа, което насърчава хората да говорят по-свободно;
Отделяне на време за получаване на редовна обратна връзка от участниците
и обучителите с цел подобряване на сесиите.
Технически въпроси:
Избягване забавянията, объркванията и нежеланието за участие, даване на
насоки за това как да се използват инструментите преди лекцията/ сесиите
(инструкции преди занятието, кратко техническо встъпление в началото на
занятието), включително за лекторите и гост говорителите.
Съставяне, яснота и представяне на съдържанието:
Осигуряване на добре организирани и стегнати дневни редове за съдържанието,
което ще бъде представено, например в навигационния раздел на Moodle или
чрез PowerPoint презентация в началото на лекцията;
Даване на повече примери, когато е възможно;
Използване на ясни определения, изказвания и изречения;
Отделяне на достатъчно време за изграждане на по-интересни инструменти за
онлайн обучение;
Използване на добре разработени материали. Някои партньори споделиха
съобщения в социалните мрежи въз основа на резултатите от обучението под
формата на слайдшоу и по време на уебинари. Това е ефективно използване на
ресурси. Слайдшоуто беше и част от ресурсите за самостоятелна работа при
представяне на основните концепции.
Финална задача:
Партньорите използваха един от следните два подхода: 1) по-стандартизиран
тест за индивидуална оценка; 2) по-интерактивно упражнение, например
разделяне на групата на две, като от участниците се изисква да създадат три
новини: една фалшива, една истинска и трета, която би могла да бъде фалшива
или истинска. Всяка група представи своите новини и участниците от другата
група проведоха гласуване за това дали новините са истински или фалшиви.
Един от нашите партньори – Глобални библиотеки - Българя, който успя да
привлече за участие родител и дете едновременно, използва втория подход, но
го адаптира, като всеки член от семейството (деца и родители) трябваше да
създаде една фалшива и една истинска новина, а след това да ги представи на
останалата част от класа. В допълнение, те наблюдаваха положителния ефект
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от обучението при семейна динамика. Финалните семейни задачи бяха високо
оценени от участници, тъй като те изискваха време и сътрудничество между децата и
техните родители.
И двата метода включват преговор на научените по време на обучението понятия,
както от обучителите, така и от участниците.
Индивидуалните въпроси следва да бъдат непрекъснато актуализирани за
бъдещите курсове, така че да се отнасят за актуалните за времето теми.
Провеждането на тестове е удобно и предлага на участниците възможност да
проверят доколко разбират информацията, която са получили по време на курса;
В края на курса на участниците да се връчва Сертификат за завършване.

Няма универсален метод за провеждане на обучителни сесии. От обучителите зависи
да адаптират обучението извън линия, избора и представянето на съдържанието,
както и заниманията и начина на провеждане. Потребностите и предпочитанията на
обучаващите се също трябва да бъдат взети предвид, защото те са полезни на
събраната навреме обратна връзка. Искрено се надяваме нашият опит да бъде
полезен за хората, които се интересуват от провеждането на такова обучение за
повече хора.

Допълнителни ресурси:
Distance learning solutions under UNESCO’s COVID-19 Education Response /Решения за
електронно обучение съгласно реакцията на ЮНЕСКО за образование при условията
на COVID-19/

Инструменти, използвани от партньорите по проекта

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
Видеоконференции

Adobe Connect, Zoom, Facebook Live, Google Meet

Инструменти за

Powerpoint, LibreOffice Tools, Canva

презентации
Платформа за хостване/

Moodle, Microsoft Teams

поддържане на курсовете
Взаимодействие по време
- иИзползване на форум като средство за комуникация и
между сесиите

включване на инструменти, които са подходящи за по-младите
поколения

-

-

Модериран чат

-

Инструмент „Вдигни си ръката“ (‘Raise your hand’) в Zoom

Kahoot quiz, предлагащ подход на учене, основан повече на
игри

Допълнителни ресурси -

-

Mentimeter

-

Linoit.com (лепящи листчета Post-its за общо табло)

-

Google forms, Microsoft forms

ролева игра, комикси, Google docs, Fodey.com (инструмент за
създаване на вестници), игра Quizz Fakes, разработена от
нашата мрежа, уебсайтове за обратно търсене на
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Отворени цифрови образователни инструменти за интерактивно онлайн преподаване
и учене
https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teachingand-learning

Използвана литература:
Bowman, L. (2010), Online Learning /Онлайн обучение/, Rowman & Littlefield Education.
Boettcher, J. & Conrad, R. (2016) The Online Teaching Survival Guide: Simple and
Practical Pedagogical Tips /Наръчник за оцеляване при онлайн преподаването:
Елементарни и практически педагогически съвети/, Jossey-Bass.

Инфографики, wordcloud, видеофилми, игра на лоши новини,

изображения, Microsoft forms

Пълен списък с приложенията, платформите и ресурсите за образование, който има
за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и директорите на училища да
улеснят обучението на учениците и да осигурят социална грижа и взаимодействие,
докато училищата са затворени. Повечето от разработените решения са безплатни и
много от тях предлагат различни езикови версии. Те са категоризирани на базата на
потребностите от дистанционно обучение, но повечето от тях предлагат
функционалности в рамките на повече от една категория.

Rennie, F. & Smyth, K. (2020), Digital Learning: The Key Concepts /Цифрово обучение:
Ключови понятия/, Routledge
U.S. CDC (Centers for Diseases Control), Rivers, C. & Inglesby, T. (2020) Compiled by
Katie Pearce for John Hopkins University Hub, ‘What is social distancing and how can it
slow the spread of Covid-19?) /“Какво означава социална дистанция и как може да
забави разпространението на Covid-19?“/ 13 март 2020. Достъпен на адрес:
https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/ Посетен на 20.07.2020

This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG CNECT. Grant Agreement: LC-01249049

10

UNESCO. (2020) Education: From disruption to recovery /ЮНЕСКО. (2020) Образование: От
разрушаване до възстановяване/. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse Посетен
на 15.07.2020
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ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ
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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 използват наръчника за повече информация.
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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 те 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:
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

Въведение (5-10 минути) Направете бърз преглед на целите на
обучението и целите на текущата сесия

Относно определенията
(10 минути)

Резултати от
обучението

Слайдове/листовки/списъци

Първо, помолете участниците да споделят Слайдове/листовки/списъци
собствените си идеи/определения за двата
термина: информация срещу
дезинформация
https://www.coe.int/en/web/freedomДайте определение за информация и
expression/information-disorder (само за
дезинформация, като поставите акцент
информация за преподавателите, без да се
върху намерението. Това ще ви помогне за задължават да го преподават в час)
прехода към следващата дейност.

1.0
Мога да обясня
разликата между
информация и
дезинформация

Накарайте участниците да разкажат случки
от личен опит
Относно определенията
(10 минути)

Първо, помолете участниците да споделят Слайдове/листовки/списъци
собствените си идеи/определения за двата
термина: информация срещу
дезинформация
https://www.coe.int/en/web/freedomДайте определение за информация и
expression/information-disorder (само за
дезинформация, като поставите акцент
информация за преподавателите, без да се
върху намерението. Това ще ви помогне за задължават да го преподават в час)
прехода към следващата дейност.

1.0
Мога да обясня
разликата между
информация и
дезинформация

Накарайте участниците да разкажат случки
от личен опит
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Проучване на видовете
подвеждащи новини (30
минути)

Преподавателите разглеждат заедно с
Инфографика или алтернативен източник
участниците видовете подвеждащи новини с 10 вида заблуждаващи новини освен
помощта на инфографиката.
„фалшивите новини“ (не са достъпни на всички
езици)
Задавайте отворени въпроси, когато е
Преподавателите може да адаптират/опростят
възможно
източника, ако е необходимо

1.1
Мога да
разпознавам
видовете
подвеждащи
новини

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Оценка

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
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Участниците могат свободно да
споделят преживяванията си
Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

листовки, така че участниците да
виждат по-ясно и в случай на
технически проблеми
PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми
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Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Съпоставяне консолидиране на

Работа по двойки

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в

Оценка

This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG CNECT. Grant Agreement: LC-01249049

20

наученото и
преподаденото (30
минути)

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

платформите за социални новини

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория
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PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
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целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми
Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Съпоставяне консолидиране на
наученото и
преподаденото (30
минути)

Работа по двойки

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория

PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
След това преподавателите
примери за подвеждащи новини
проверят всичко заедно с класа и
(младежи/възрастни) в зависимост от
ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми

Учащите работят по двойки по
задание за разпределяне на
новините в съответната категория
След това преподавателите
проверят всичко заедно с класа и
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PowerPoint слайдове с видовете
подвеждащи новини, наблюдавани в
платформите за социални новини

Оценка

N.B. Препоръчително е при всяка
целева група да се използват различни
примери за подвеждащи новини
(младежи/възрастни) в зависимост от
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ако е необходимо, обясняват защо техните интереси
дадени новини попадат в
определена категория
Може да бъде под формата на
листовки, така че участниците да
Участниците могат свободно да
виждат по-ясно и в случай на
споделят преживяванията си
технически проблеми
Обратна връзка 5-10 Преподавателите дават възможност Пише се на хартия, за да се водят
минути
на всички да изразят мнението си 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 Предложени
и материали източници Резултати
от
и материали
обучението

Резултат
обучение

Въведение (10 минути) Направете преговор на Модул 1 и споменете
Слайдове/листовки/списъци
набързо целите на обучението от презентацията
Видеоклип и дискусия Представя в много по-лека степен последствията Лаптоп и проектор/настолни компютри
(40 минути)
от вярването на невярна информация.
Как да станете фалшив ресторант № 1 на
В случая добре познат сайт, който класира на
TripAdvisor (18-минутен видеоклип в YouTube)
първо място фалшив ресторант.
За какво става въпрос: Един журналист
Участниците описват как се чувстват и споделят решава да превърне дома си (The Shed) в
своите мисли.
ресторант №1 в Лондон и (всъщност!) успява.
Какво се случва, когато хората вярват на невярна Фалшив уебсайт, фалшиви профили в
информация?
социалните мрежи, създава фалшиво меню
PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

2.1
Разбирам какви са
последиците от
вярването и
споделянето на
невярна
информация за
обществото и за
мен
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В следващата дейност направете по-широки
изводи и извън „ресторанта“.
Дискусия (30 минути)
Продължение на
предходна дейност

АЛТЕРНАТИВА: Може да се замени с друг
видеоклип със сходна продължителност, за да
се представи темата.
Преподавателите разширяват дискусията до
С помощта на лаптоп и проектор споделете с
други форми/примери за невярна информация. учениците няколко актуални/добре познати
Може да помолят учащите да обсъдят по двойки примера
някои от последствията на базата на
напр. Pizzagate, политически интереси с
въображаеми сценарии или примери от реалния подвеждащо съдържание (Папа Франциск
живот
шокира света, одобрява Доналд Тръмп за
президент),
Кои са някои от последствията от вярването в
тези „подвеждащи новини“?
https://www.stopfake.org/en/main/
Обяснете как и защо някои хора публикуват
фалшиви новини
Дезинформация, ксенофобски изказвания,
геноцид
Участниците описват как се чувстват и споделят https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/
своите мисли. Обрисувайте връзката между
myanmar-facebook-genocide.html
емоциите и „дезинформацията“ и че тези новини, Търговски интереси с подвеждащо
които провокират емоции, се разпространяват
съдържание (напр. Илон Мъск напуска Tesla)
по-бързо
Преподавателят избира подходящи примери в
техния контекст
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Подвъпрос: защо
хората вярват на
невярна
информация?
2,1 и 2,2
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10 минути почивка
Интерактивна
дейност/дискусия

Причини защо някои хора публикуват фалшиви
новини и как го правят

Разграйте играта „Да получиш лоша
2.2
новина“
Разбирам
Максимум 20 минути с насоки от
причините, поради
Предложение 1:
След като участниците са разиграли играта,
преподавателите
които се
Преподавателите
преподавателите разглеждат различните
Достъпна на мобилен телефон
публикува
разясняват играта и
аспекти, както е илюстрирано в информационния Предлага се на следните езици: чешки,
дезинформация с
целите ѝ: 5 мин.
лист към играта.
нидерладнски, немски, гръцки, есперанто, намерението да
Играта се провежда в Помолете участниците да споделят своите мисли полски, румънски, сръбски, словенски,
ме подведе
продължение на 20
и дали са се сблъсквали с подобни събития в
шведски, босненски и молдовски.
мин., последвани от 20 различен мащаб в заобикалящия ги свят.
http://getbadnews.com/wpмин. Дискусия
content/uploads/2019/03/Bad-NewsРазяснете, че публикациите набират широка
Game-info-sheet-for-educatorsпопулярност, тъй като се захранват от нашите
English.pdf
Предложение 2:
емоции
Преподавателите
2.3 Знам, че има
представят уебсайт и АЛТЕРНАТИВНА дейност
политически и
АЛТЕРНАТИВНА дейност
дейност, избират поне Преподавателите показват уебсайта или
търговски
2 статии в зависимост съответните статии. Групата трябва да обсъди и С помощта на уебсайт с примери за
интереси, които се
дезинформация
от колективния
да реши кои от тях са предназначени да
опитват да окажат
(http://factitious.augamestudio.com/#/) класът влияние върху
напредък на класа.
повлияят на поведението на хората онлайн по
ще обсъди статиите.
(15 минути)
политически или икономически причини.
онлайн
Групова работа и
Групите ще съобщят своя избор и също така ще Преподавателите също може да направят
своя собствена селекция от примери за
дискусия
опишат емоциите, които са преживели: шок,
дезинформация, срещани в социалните
(25 минути)
страх, промяна на политическите убеждения и
мрежи и на други места
т.н.
Видеоклип или слайдове, за да обясните
допълнително, ако е необходимо
Разяснете, че публикациите набират широка
популярност, тъй като се захранват от нашите
емоции
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По следите на парите Преподавателите първо дават пример, след
Интернет достъп, настолен
което работят заедно с класа за откриването на компютър/таблет/телефон
30 минути
източника на финансиране за целите на
Преподавателите избират подходящо
доклад/статия/публикация и правят извод каква е съдържание
истинската цел.
Напр. Instagram инфлуенсъри, youtube-ъри,
водени от реклами
Работа по двойки или по групи
Участниците се опитват да изпълнят поставените Предложен източник:
по-горе задачи
(https://www.youtube.com/watch?v=BBPliYY2XN
8) 8-минутно видео на тема „Как
След това споделят заключенията си с класа.
инфлуенсърите в социалнитеи мрежи
Участниците може също така да използват като използват последователите си, за да получат
пример всяка известна уеб знаменитост или
пари”
личност, която следват онлайн, и да разсъждават
върху техните източници на доходи
(Критично мислене: Какво печели човекът,
публикувал съдържанието? Как го постига?)
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2.3 Знам, че 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
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Какво е
алгоритъм?

Преподавателите разясняват на
Видеоклипове и слайдове
участниците на разбираем език какво е
алгоритъм

Открита дискусия
Аналогии с ежедневния живот
30 минути

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

2.4 Имам обща
представа 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 +
Описание
продължителност

Предложени източници и материали

Въведение (10
минути)

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

Слайдове/листовки/списъци

Споделяне с класа
на достоверни
източници на
информация (25
мин.)

Участниците споделят откъде си набавят
новини/информация.

Резултати от
обучението

Преподавателите може да запишат на
3.1 Разбирам кои са
дъската тези източници, за да помогнат на примерите за
участниците да ги проверят и да ги следят. достоверни
Преподавателите споделят някои полезни и надеждни Възможно е да се включат и други средства източници на
сайтове/източници на информация. За участниците
за водене на бележки, например лаптоп и информация
във всяка възрастова група може да е интересно да прожектиране на екран, разпространение
научат източниците на информация на останалите.
на малка книжка, в която участниците да си
водят бележки в хода на обучението
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
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източник.

Промени в
Това упражнение за споделяне в клас помага да се
Дъска, лаптоп или писмени материали
медийното
проникне в резултат от обучението 3.2 относно
пространство (20 знанието за това как се е променило медийното
Слайдове/листовки
минути)
пространство, например печатната форма в цифрова
форма, през последните години.
Подчертайте, че дезинформацията не е нещо ново, но
се подхранва от новите технологии.

3.2 Познавам
промените в
медийното
пространство

Как се проверява Как да забележим фалшивата новина
информация (най- Преподавателите разглеждат инфографиката
малко 60 минути) 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)

3.2 Знам как да
проверявам
информацията

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

Групова работа: работейки в групи, учащите посочват
кое кое е, след което го представят пред всички.
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15 минути
почивка
Разпознаване на
заплахи

Кои са някои от заплахите и рисковете в социалните Слайдове/видеоклипове/листовки
мрежи? (национален мащаб спрямо индивидуален
мащаб)
Разсъждавайте като клас или в групи върху горния
30 мин.
въпрос. След това споделете с всички.
Преподавателите може да използват видеоклипове
или слайдове, за да дадат допълнителни разяснения. Слайдове/видеоклипове/листовки
Как да се защитите
План за действие на ЕС и Кодекс за
Преподавателите преминават през някои от
поведение във връзка с дезинформацията,
30 мин.
свързаните точки в документа, които касаят приходи достъпни онлайн. Преподавателите може
от реклама, дезинформация и овластяване.
да изберат някои точки и да ги разяснят на
разбираем език.
Участниците може да направят плакат/списък заедно
като клас по Общите насоки: защита и напредък
Писмени материали
(съчетайте дискусионни точки 3.3 и 3.4)
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Повишаване на
осведомеността:
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/листовки

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

Предложение 1
Предаване в стил
семейна игра

Преподавателите са водещи на игра, в която всяко Проектор, екран, материали за разиграване на Оценка
семейство играе срещу останалите на принципа на „Телевизионна игра”
съревнования, напр. Jeopardy, Pyramid.
Съдържанието може да е различно, но трябва да
обхваща голяма част от основните точки в
обучението.
Проектор, екран, предварително инсталирано
Предишния ден семействата може също да
приложение върху екраните на участниците.
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.

Предложение 2
Въпросник за Kahoot /
Mentimeter /
Learningapps.org
1 час

Обратна връзка и
закриване: 30 минути

Предложени източници и материали

Всички участват едновременно и бележат
резултати в реално време.
Преподавателите може да проведат два кръга в
зависимост от колективната нагласа.
За въпросите вижте Приложение А

Преди часа създайте въпросник за
Kahoot/Mentimeter, който съдържа тестови
въпроси, за да се уверите, че всички разбират.
Learningapps.org също е полезен за
коментиране.

Преподавателите водят дискусията

Листовки с въпросник

Резултати от
обучението

Общо: 90 минути

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG CNECT. Grant Agreement: LC-01249049

34

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Въпроси за финално писмено
задание
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Въпросите са подготвени от ALL DIGITAL
Резултат от
обучението
1.0 Мога да обясня
разликата
между
информация и
дезинформация

Въпроси
Дезинформацията е:
a. фалшива информация, умишлено изфабрикувана и разпространена с цел да навреди;
b. фалшива информация, която няма за цел да навреди;
c. неволна грешка;
d. информация, която не е интересна.

1.1 Мога да
разпознавам
видовете
подвеждащи
новини

1. Към кой вид подвеждащи новини спада това изображение?
a.
b.
c.
d.

платено съдържание;
кликбейт (примамка за кликания);
псевдонаука;
сатира и измама.

Източник: https://www.bbc.com/news/blogs-trending-40801967
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Въпросите са подготвени от ALL DIGITAL

1.1 Мога да
разпознавам
видовете
подвеждащи
новини

2. Към кой вид подвеждащи новини спада това изображение?
a.
b.
c.
d.

пропаганда;
кликбейт (примамка за кликания);
платено съдържание;
грешка.

3. Кой от следните видове подвеждаща информация е
най-силно мотивиран от парите?
a.
b.
c.
d.
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Въпросите са подготвени от EAVI
2.1 Разбирам
какви са
последиците от
доверяването и
споделянето на
невярна
информация за
обществото и за
мен

1.
Истинско или фалшиво е изображението? (Фалшиво е, но ще
проверим как ще реагират обучаващите се)
Въпрос 1, който носи точка: Какви са вероятните последици за
хората от доверяването на това фалшиво изображение в
социалните мрежи? (без да знаят истината)
a) паника и страх;
b) писмо до източника с молба за потвърждение;
c) засилване на доверието в социалните мрежи;
d) не споделят изображението.

Алтернативна снимка към Въпрос 1
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Въпросите са подготвени от EAVI
2.1 Разбирам
какви са
последиците от
доверяването и
споделянето на
невярна
информация за
обществото и за
мен

2.
Въпрос 2, който носи точка: Какво ще се случи с обществото,
ако всички повярват, че това изображение е истинско?
a) организациите, които разчитат на Facebook, ще започнат да
търсят алтернативи;
b) цените на акциите на Facebook ще паднат;
c) огромен скок в предлагането на подобни услуги в опит да се
достигнат нови потребители;
d) всичко горепосочено.

3.
Брексит (Brexit) е факт, а тази реклама е лъжа. Въпреки това много
хора я споделиха и ѝ повярваха.
Въпрос 3, който носи точка: Какви бяха последиците за
обществото от доверяването и споделянето на невярна
информация като тази фалшива снимка?
a) несправедливо влияние върху политическите процеси;
b) нарастване на напрежението сред обществото;
c) отслабване на доверието в политиците и институциите;
d) всичко горепосочено.
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Въпросите са подготвени от Fundatia EOS
2.2 Разбирам
причините,
поради които се
публикува
дезинформация с
намерението да
ме подведе

1. Защо дезинформацията подвежда хората?
a) Дезинформацията е измислена като тактика за шпионаж, за да се победи врагът.
b) В мирно време дезинформацията се използва срещу конкурентите по търговски причини.
c) Дезинформация означава изкривяване на действителната информация.
d) Победата над всеки тип дезинформация изисква време.

2. Като тийнейджър се предпазвам от дезинформация, като правя следното: (въпрос с няколко възможни
отговора)
a) Дезинформацията не ме вълнува. Това е проблем на възрастните, свързан с политиката.
b) Проверявам внимателно всяка информация, включително и тази от моите инфлуенсъри, звезди и
идоли.
c) Няма проблем! С приятелите ми се забавляваме с темата за дезинформацията.
d) Имам доверие на връстниците си и ги следвам.
e) Настроен съм скептично. Дори не вярвам на твърденията на Грета относно климатичните промени.
f) Желая в училище да се предлагат часове по медийна грамотност.
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Въпросите са подготвени от Ventspils Digital Centre
2.3 Знам, че има
политически и
търговски
интереси, които
се опитват да
окажат влияние
върху онлайн
поведението ми

1. Една от функциите на медиите в обществото е идеологическата. Това означава:
a. обществеността получава цялостно отражение на идеите на всички представени групи;
b. медиите се използват само за умишлено разпространяване на лъжи;
c. чрез медиите може да се създават и разпространяват идеи.

2. „Виртуалните балони” са:
a. Интернет общности, съставени от потребители на социални мрежи със сходно мислене, в които
хората не се сблъскват с противоположни възгледи.
b. Интернет общности, съставени от потребители на социални мрежи със сходно мислене, в които
хората получават информацията, която искат, без да губят време сами да я избират.
c. Интернет общности, търсещи информация в интернет с познавателна цел.
d. Виртуалните балони се отнасят само до професионалните общности и постигат по-задълбочени
знания за професионалната сфера.

3. Включете се в играта, съберете X опаковки от бонбони и спечелете велосипед!
a. Това не е реклама на продукт.
b. Това е реклама на продукт.
c. Това е игра, предназначена да зарадва децата.
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Въпросите са подготвени от Colecticsccl
2.4 Имам обща
представа как
алгоритмите
влияят на това,
което виждаме
онлайн

1.
a.
b.
c.
d.

За какво може да се използва един алгоритъм в контекста на информацията? (отбележете всички правилни
изречения)
За да предложи по-добро изживяване при сърфирането в интернет.
За злонамерено манипулиране на хората с цел да ги накара да вярват на грешна информация.
За да накарат хората да купуват определени продукти.
За да може публичните фигури да набират по-голяма популярност.

2. Отбележете всички правилни отговори. Алгоритмите съществуват в: (отбележете всички правилни
изречения)
a.
b.
c.
d.

социалните мрежи;
хранилища на съдържание като YouTube;
на електронните страници на националната преса (добавете примерни заглавия на вестници);
в ученическите учебници.

3. Отбележете всички неверни твърдения. Алгоритмите…
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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са проектирани по индивидуален начин, за всеки отделен човек;
не влияят на съдържанието, което откриваме в социалните мрежи като Facebook или Twitter;
винаги работят под надзора на хора;
не са неутрални– повлияни са от икономически или политически интереси и не ни защитават от проблеми;
представляват серия от указания, които може да са дискриминационни и да променят възприятието ни за
реалността
може да повлияят на решението ви да сключите ипотека или здравна застраховка
функционират, отчитайки всяко ваше търсене, всеки „лайк” или кликване, когато ползвате цифрови
средства.
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Въпросите са подготвени от Open
Group
3.1 Разбирам
кои са
примерите за
достоверни
източници на
информация

1. Посочете няколко примера за достоверни източници на информация.
………………………………………………………………………………
2.Коя от тези две новини произтича от надежден източник?
a)

b)

3. Кой от изброените източници е надежден?
a.
b.
c.
d.

Euronews;
форум за кемтрейлс;
National Geographic;
верижно съобщение по WhatsApp.
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Въпросите са подготвени от Stiftung DigitaleChancen
3.2 Знам как да
проверявам
информацията и
познавам
промените в
медийното
пространство

1. Какво може да направите, за да проверите дали дадена информация е вярна или фалшива? (отбележете
верните отговори)
обратно търсене на изображения;
да проверя датата на публикацията;
да попитам баба;
да проверя текста за пунктуация, главни букви и печатни грешки;
няма нужда да я проверявам – всичко в интернет е вярно;
да проверя текста за емоционална реч.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

2. Посочете един ресурс/уебсайт за проверка на достоверността, където може да проверите дали дадена
новина е фалшива или не:
………………………………………………………………………………
(отговорът зависи от националния контекст, в Германия например е Hoaxmap)

3. Кое изречение е вярно?
a. Фалшивите новини са ново явление, изобретено в интернет
b. Фалшивите новини са съществували и преди интернет и са били много по-опасни в миналото, отколкото са
сега
c. Фалшивите новини са съществували и преди интернет, но са станали много по-приложими, тъй като
всеки може да ги създаде и разпространи бързо онлайн
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Въпросите са подготвени от CTC Rĳeka
3.3 Знам как да
проверявам
информацията и
познавам
промените в
медийното
пространство

1. Трябва ли да изпратя снимката си, когато ме помоли някой в социалната мрежа?
a) Разбира се. С този човек се запознахме онлайн и той ми харесва.
b) Разбира се. Човекът ми каза да не се притеснявам.
c) Не. Никак не е безопасно да се изпращат снимки на хора, който познаваме само онлайн.
d) Не. Може би този човек ме познава от училище/работа.

2. В настройките за поверителност в социалните мрежи ние можем:
a) да редактираме на списъка си с приятели;
b) да променим настройките за това кой може да вижда нашите публикации и информация;
c) да променим изгледа на социалната мрежа;
d) да променим външния вид на прозореца за чат.

3. Когато в дадена социална мрежа се натъкнете на гневна и неучтива дискусия или публикувате мнение,
които особено ви засягат, какво трябва да направите?
a) Да прочетете дискусията, да проверите онлайн източниците за фактите, които се твърдят, и
ако това действително ви засяга, коментирайте спокойно, позовавайки се на проучени факти.
b) Незабавно изберете страна и се включете в дискусията.
c) Бързо скролнете надолу.
d) Прочетете дискусията, но в никакъв случай не коментирайте.
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Въпросите са подготвени от Фондация „Глобални библиотеки – България”
3.4 Знам какво
мога да направя,
за да бъда
позитивен и
отговорен
потребител на
социалните
мрежи

1. Направете списък с 2-3 инструмента, които може да използвате, за да проверявате информация онлайн:
………………………………………………………………………………

2. Важно ли е да внимаваме какво споделяме, публикуваме и туитваме в социалните мрежи? Посочете една
причина:
………………………………………………………………………………

3. Какво бихте направили, за да подобрите своята дигитална отговорност в социалните мрежи? Подчертайте
избора си.

a.
b.
c.
d.

Не е ваша отговорността да докладвате случай на кибер-омраза, на който сте станали свидетел.
Не дискутирайте офлайн неподходящо поведение, което сте констатирали онлайн.
Помислете добре, преди да публикувате или споделите.
Бъдете конструктивни с коментарите си.

Друго.................................
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СПИСЪК НА ОБЩИТЕ РЕСУРСИ
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Обобщение на ресурсите
По-долу са представени избрани ресурси, осигурени от партньорите.
Ресурсите са базирани на следните различни категории:
1. Материал, който може да се използва в хода на обучителните сесии,
както следва:
1.1. Казуси. Скорошни/настоящи случаи на дезинформация (снимки,
новини, истории), които да се използват по време на сесиите
1.2. Игри (участниците може да се забавляват, докато играят и
разсъждават по въпроса)
1.3. Други
2. Други учебни материали, които да се използват между отделните сесии
Материал, който може да се използва от обучаващите да се
запознаят с темата или като основна информация, която да се
използва между сесиите, както и в началото или в края на курса.
Може да бъдат статии/видеоклипове/подкасти
3. Обща информация. Материал, който да ни информира/вдъхнови
Курсове, книги, речи и др. Материал, който да ни държи в течение/
информира за методите и инструментите за усъвършенстване, който
ще се използват.
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Ventspils Digital Centre
ЗАГЛАВИЕ

Kāatpazītviltusziņu

Domā, pirmsdalies!
Atpazītviltusziņasir pa
spēkamkatram

ОРГАНИЗАЦИЯ

LV portāls

E-klase

Medĳupratība kājauniešiematšķirtīst
oinformācĳu no
viltusziņām

pietiek.com

KĀ LASOT NETIKT
APMĀNĪTAM – 10
PADOMI

Gotheinstitut

Dezinformācĳa

lsm.lv

Internetaakadēmĳa

Internetaakadēmĳa

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

КАТЕГОРИ
Я

1,3

3

4

1,3,4

1,2,3,4

1,2

ОПИСАНИЕ

ЛИНК

ТАРГЕТНА
ГРУПА

ЕЗИК

Как да разпознаем
фалшиво съобщение

https://lvportals.lv/skaidrojumi/290703-ka-atpazitviltus-zinu-2017

Обща

Латвийски

Помислете, преди да
споделите! Разпознаването
на фалшиви съобщения е
плюс за всеки

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/domapirms-dalies-atpazit-viltus-zinas-ir-pa-spekamkatram?id=16458

Учители,
родители

Latvian

Обща

Латвийски

Обща

Латвийски

Обща

Латвийски

Обща

Латвийски

Как младите хора да
различават правилната
информация от фалшивите
новини

https://www.pietiek.com/raksti/viltus_zinas

КАК ДА НЕ ЧЕТЕМ – 10 СЪВЕТА

https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/kla.html

Дезинформация

https://www.lsm.lv/temas/dezinformacĳa/

Канал Youtube за ползването
на интернет

https://www.youtube.com/channel/
UCNMrnafwXD2XKeeQOyfkFCw
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Stiftung Digital Chancen
ЗАГЛАВИЕ

BITTE WAS?!
Kontern gegen Fake
und Hass
PLEASE WHAT?!
Countering fake and
hate

ОРГАНИЗАЦИЯ

Landesmedienzentru
m BadenWüttemberg
Regional Media
CentreBadenWuerttemberg

КАТЕГОРИЯ

1

Fakt oder Fake: Wie
man
Falschmeldungen im
Internet entlarven
kann
Fact or Fake: How
to Expose False
Reports on the
Internet
MIMIKAMA - Zuerst
denken - dann klicken
MIMIKAMA - Think
first - clickthen

Fakefilter

so geht MEDIEN

klicksafe.de

MIMIKAMA association

Bundeszentrale für
politische Bildung
(bpb)

ARD, ZDF
&Deutschlandradio

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

1, 2& 3

1

1, 2

1, 2, 3 & 4

ОПИСАНИЕ

Това е кампания срещу омразата и фалшивите
новини в интернет. Връчва се награда за
творчество, организирани са семинари и
социално медийно съдържание. Кампанията
предлага също практически учебни материали
за преподаватели: въведителни модули
(онлайн комуникация, онлайн омраза и как да
се борите с нея, демократично образование),
модули (фалшиви новини, изкуствен интелект и
алгоритми, YouTube).
Уебсайтът klicksafe.de предоставя информация
за фалшиви новини, измами и социални ботове
с кратки текстове и много линкове. Той
предлага добър обзор на темата и дава съвети
как да се разпознават фалшивите новини. В
klicksafe е поместена и медийна педагогическа
брошура с информационни текстове,
инструкции за уроци и практически работни
листове. Освен това в сайта има разработен
въпросник за фалшиви новини, където може да
тествате новите си знания по темата!
Открива и публикува фалшиви новини с
проверка на достоверността. Уебсайтът
публикува също изследванията и възможните
причини за фалшивите новини.
Съвместен проект за уеб видео за фалшиви
новини на германската Федерална агенция за
гражданско образование и ютюбъра Филип Бец
под псевдонима MrTrashpack. В кратки
видеоклипове са представени практически
съвети и инструменти за разкриване на
фалшиви новини.
Проект на ARD, ZDF & Deutschlandradio
(германски корпорации за обществено
излъчване), който предоставя редица забавни,
но много поучителни обяснителни
видеоклипове, тест за фалшиви новини,
полезни линкове, уроци, работни листове, както
и инструкции и учебни помагала за
преподаватели по темата за „разпознаването
на фалшиви новини в интернет".

ЛИНК

https://bitte-was.de/fuerlehrkraefte/lehrmaterial-unddownloads/informationskompetenz

ТАРГЕТНА
ГРУПА

ЕЗИК

Учители/у
ченици

Немски

Website:https://www.klicksafe.de/theme
n/problematische-inhalte/fake-news/
Brochure:
https://www.klicksafe.de/service/schuleund-unterricht/klicksafe-to-go/
Quiz:https://www.klicksafe.de/typo3conf
/ext/quiz_maker/Resources/Public/game
/?path=https://www.klicksafe.de/%3FeID
%3DquizJson%26uid%3D6%E2%80%8
B

Учители/у
ченици

Немски

https://www.mimikama.at/

Обща

Немски

http://fakefilter.de/

Учители/у
ченици

Немски

Учители/у
ченици/об
ща

Немски

https://www.br.de/sogehtmedien/stimmtdas/luegenerkennen/unterrichtsmaterial-unwahrheiten-luegen-erkennenstundenablauf-100.html
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Фондация EOS – образование за отворено общество (Fundatia EOS – Educating for an Open Society)
ЗАГЛАВИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Documentary

КАТЕГОРИЯ

1.1; 2.4
Recorder.ro

About Romanian
Vloggers and their
commercial benefit

”What’s an algorithm?”

Selly Supreme

Operation InfeKtion:
How Russia Perfected
the Art of War | NYT
Opinion

Youtube, Social blade

TEDEd

www.dor.ro
publisher

2.3

2.4

2.3

3.4
NYT

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

ОПИСАНИЕ

ЛИНК

Обяснителен документален
филм за това как работи
индустрията за фалшиви
новини и кликбейт в Румъния по
време на пандемията на
коронавирус; Обяснение за
начина, по който работят
алгоритмите

https://recorder.ro/jurnalismul-in-vremuri-de-crizacum-functioneaza-industria-de-fake-news-si-clickbait-din-romania/

Social blade е функция на
youtube

http://socialblade.com/youtube

Обяснителен видеоклип за
младежи относно алгоритъма

https://www.youtube.com/watch?v=6hfOvs8pY1k

Историята на най-популярния
тийнейджър влогър и певец в
Румъния. 2M+ фена в Youtube.
Станал известен още на 11годишна възраст. През 2019 г. е
навършил 18 години.

https://www.dor.ro/sellysupreme/?gclid=EAIaIQobChMIg8mpp6DS6QIVw
oGyCh2aOwpCEAAYASAAEgJmyPD_BwE

Документален видеофилм за
„Операция ИНФЕКЦИЯ“
(Operation InfeKtion), предприета
от руската пропаганда срещу
САЩ през 70-те години.

https://www.youtube.com/watch?v=tR_6dibpDfo&li
st=PL4CGYNsoW2iD7QKVp9UTffXSYtWB0zLo&index=5&t=0s&fbclid=IwAR280L
7lBRCujH0nDVecwOqnBHZgnM2Ye21Dm9y8ffn
WysmPLVrxTZzAj2E

ТАРГЕТНА
ГРУПА

Обща

ЕЗИК

Румънски

Английски,
Тийнейджъ румънски
субтитри
ри

Тийнейджъ
ри

Обща
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Румънски

Английски,
румънски
субтитри

5

Център за техническа култура, Риека
ЗАГЛАВИЕ

Fake restaurant

Bad news game

How to evaluate online
sources

How to spot false
information and fake
news

Navigating Digital
Information

ОРГАНИЗАЦИЯ

Vice

DROG

Croatian agency
for electronic
media and
UNICEF
Croatian agency
for electronic
media and
UNICEF
Crash Course

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

КАТЕГОРИЯ

1.1

1.2

2

1.1

1.3, 3

ОПИСАНИЕ

Видеоклип за това как
влияят на хората фалшивите
новини

Игра, в която някой създава
фалшива новина и я
разпространява в социалните
мрежи – чудесен начин да се
запознаете как се случват
нещата в действителност
Ръководство как да се
преценяват онлайн
източниците
Учебно помагало за
медийна грамотност множество практически
упражнения и примери
Видеокурс за цифрова
информация и фалшиви
новини

ЛИНК

ТАРГЕТНА
ГРУПА

ЕЗИК

https://www.youtube.com/watch?v=bqPARIKHbN8

Младежи и
възрастни

Английски

https://getbadnews.com/#intro

Младежи и
възрастни

Различни
езици

https://www.medijskapismenost.hr/kakokriticki-vrednovati-izvore-na-internetu/

Младежи

Хърватски

https://www.medijskapismenost.hr/wpcontent/uploads/2018/04/lazne-vijesti.pdf

Младежи

Хърватски

https://www.youtube.com/watch?v=L4aNmdL3Hr0 Младежи и
&list=PL8dPuuaLjXtN07XYqqWSKpPrtNDiCHTzU възрастни
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COLECTIC, SCCL
ЗАГЛАВИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ

Интернет страница, която ви помага
да откривате фалшивите новини в
средствата за масова информация

Several sources

Several

¿Quéhacemos con
tantanoticiafalsa en
Internet? - Animacion

Magic Markers

1

Видеоклип за фалшивите новини и
дезинформацията

La razónpor la que
aparecen las FAKE
NEWS. Santiago
Cosme.

Santiago cosme

1

Видеоклип за фалшивите новини и
дезинформацията

portalcienciayficcion

1

Centro Gabo

1

Algoritmos que
detectanbulos y
noticiasfalsas
¿Cómo no caer en las
trampas de la
desinformación?

La larga historia de las
noticiasfalsas

Campanya CAC durant el
confinament COVID. Fake
news 1
L’autoverificador: com
identificarinformacionsfalses

Guerra al Fake

1.1

ОПИСАНИЕ

1.3 Други

El Pais

Consell de
l'Audiovisual de
Catalunya

1

media.cat/

1

Nuria Segura Insa,
freelance journalist
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ЛИНК

ТАРГЕТНА
ГРУПА

ЕЗИК

https://maldita.es/malditobulo/ (ES)

Младежи

Испански

https://www.youtube.com/watch?v=RoBaPsoH
NAM

Младежи

Испански

https://www.youtube.com/watch?v=5H6Ec849yR
M

Младежи

Испански

Видеоклип за алгоритмите

https://www.youtube.com/watch?v=Qdgj6XRNvFI

Младежи

Испански

Видеоклип за фалшивите новини и
дезинформацията

https://www.youtube.com/watch?v=g7aIP-QdHzI

Младежи

Испански

https://elpais.com/cultura/2018/06/08/actualida
d/1528467298_389944.html

Младежи

Испански

Дългогодишната история на
фалшивите новини. Използването
на лъжи с политическа цел започва
много преди появата на социалните
мрежи, създаването на други
реалности е константа още от
древна Гърция
Видеоклип за кампания срещу
дезинформацията по време на
COVID19
Самотестер – как да разпознаваме
невярната информация
Мултимедиен доклад за
дезинформацията. В него са
събрани източници на информация
в различни формати, включва
експертни становища и
предложения. Този документ е
много подходящ за запознаване с
темата.

https://www.youtube.com/watch?time_continue
=5&v=dyEnpxxbwE4&feature=emb_title

Младежи и
Каталунски
възрастни

https://www.media.cat/2020/03/13/autoverificad
or-identificar-informacions-falses/

Младежи и
Каталунски
възрастни

https://nuriasegurainsa.atavist.com/guerra-alfake

Младежи и
възрастни
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7

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЗРИТЕЛИТЕ (EUROPEAN ASSOCIATION FOR VIEWERS
INTERESTS)
ЗАГЛАВИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Lessons for Media
Literacy

Всички

Medialab

Teaching media literacy in
Europe: evidence of effective
school practices in primary
and secondary education,
Analytical Report

EUvsDisinfo

КАТЕГОРИЯ

ОПИСАНИЕ

ЛИНК

Кратък списък с уроци по учебни
програми, който включва ресурси,
създадени в Лабораторията за медийно
образование плюс други отлични уроци,
които са съобразени с теорията и
практиката на медийната грамотност и
педагогическите линии, които следват.

Документ от 90 страници относно
практиките, подходите и методиките

Prepared by
NESET for the
Commission

3

European
External Action
Service’s East
StratCom Task
Force

1.1, 2

С помощта на анализ на данните и
медиен мониторинг, извършени на 15
езика, EuvsDisinfo открива, съчетава и
разкрива случаи на дезинформация,
произхождащи от прокремълски медии,
които биват разпространявани в страните
от ЕС и Източното партньорство. База
данни, статии и анализи за новото
развитие в методите и практиката на
дезинформация.

ТАРГЕТНА
ГРУПА

https://mediaedlab.com/2018/05/0
6/lessons-for- media-literacy/

Всички

https://nesetweb.eu/wpcontent/uploads/2019/06/AR2_Full
_Report_With_identifiers_Teaching
-Media-Literacy.pdf

Английски

Английски

Всички

https://euvsdisinfo.eu/

БЕЛЕЖКИ

Англий
ски,
руски и
немски

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЕБСАЙТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ЛИНК

БЕЛЕЖКИ

https://www.bufale.net

Италиански

https://www.miniver.org

Испански

https://fullfact.org

Британски

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

ЛИНК

БЕЛЕЖКИ

https://www.politifact.com

Американски

https://faktograf.hr

Хърватски
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OPEN GROUP SOC. COOP. (СОЦИАЛЕН КООПЕРАТИВ)
ЗАГЛАВИЕ

#BASTABUFALE

Abcdigitale/Coliblite

Butac - bufale un tanto
al chilo

Fred Fact non si fa
fregare dale bufale

ОРГАНИЗАЦИЯ

MIUR

Open Group

butac

КАТЕГОРИ
Я

1

1

3

AosFatos
1

Covid-19 attentialleBufale

2
Ministry of Health,
Italy

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

ОПИСАНИЕ

ЛИНК

ТАРГЕТНА
ГРУПА

Кампанията на Министерството
на просветата, висшето
образование и изследванията
(MIUR) прокарва „декалог срещу
измамата – инструментариум,
който позволява на момичетата
и момчетата да се защитават от
фалшиви новини,
разпространяващи се в
интернет“. В рамките на проекта
GENERAZIONICONNESSE

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuolaboldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-antibufale-il-progetto-riguardera-4-2-milioni-diragazzi

Младежи

Дигитален образователен
проект с акцент върху
фалшивите новини,
видеоклипове и материали

https://vimeo.com/310531555/795ea5c73f

Младежи

Уебсайт, в който се
събират съвети и статии за
фалшиви новини

Комикс, акцентиращ върху
фалшивите новини и проверка
на достоверността на фактите,
който се предлага на 7 езика
Колекция от фалшиви новини за
COVID-19, циркулиращи в
интернет и социалните мрежи.
Това е полезно ръководство за
разсейване на неверни митове
и предоставяне на просто
обяснение, основаващо се на
научно доказани данни

ЕЗИК

Италиански

Италиански

Италиански

https://www.butac.it/
Общо

https://factcheckingday.com/articles/24/thiscartoon-has-7-tips-for-fact-checking-onlineinformation

http://www.salute.gov.it

Младежи

7 езика

Младежи и
възрастни

Италиански
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ALL DIGITAL AISBL
ЗАГЛАВИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

КАТЕГОРИ
Я

Lie Detectors

Lie detectors

1, 2, 4

UNBIAS AWARENESS
CARDS

UNBIAS research team

1, 2, 4

BBC article on fake
news and false
memories

BBC

Webwise.ie

Webwise

Fake news and the
spread of
misinformation: A
research roundup

Journalistsresource.org

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

2, 3

1, 2, 3, 4

2, 3

ОПИСАНИЕ

Проект и 90-минутна програма
за обучение, която връща
журналистите в училище,
където посещават курсове по
фалшиви новини и
дезинформация
Изследователски проект, в който
се създават карти за
осведоменост и пособие за
инструктори (фасилитатори) по
темета за алгоритмите

ЛИНК

https://lie-detectors.org

https://unbias.wp.horizon.ac.uk

ТАРГЕТНА
ГРУПА

Ученици на
възраст 1015 години

Всички
възрастови
групи

Всички
възрастови
групи, но
най-вече
възрастнит
е

ЕЗИК

Англий
ски,
френск
ии
немски

Английски

Новинарска статия

https://www.bbc.com/news/technology-49435387

Ирландски уебсайт с
различни ресурси за
медийна грамотност

https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fakenews/

Младежи

Английски

Списък с изследователски
статии за фалшиви новини

https://journalistsresource.org/studies/society/inter
net/fake-news-conspiracy-theories-journalismresearch/

Възрастни

Английски

This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG CNECT. Grant Agreement: LC-01249049
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Фондация „Глобални библиотеки – България”
ЗАГЛАВИЕ

Gramoten.li

ОРГАНИЗАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ

Коалиция за медийна
грамотност

1.2, 3

Дезинформация и
фалшиви новини

SafeNet – Национален
център за безопасен
интернет

2, 3

Фалшиви новини проверка

NOVA TV

1.1

Проверка на
достоверността

mediapool.bg

Проверка на
достоверността

StopFake

PREPARED BY EAVI FOR “GET YOUR FACTS STRAIGHT!” PROJECT

ОПИСАНИЕ

Различни ресурси, развиващи
основна дигитално-медийна
грамотност от основното
училище до завършване на
средното образование

Разработва методики и
наръчници за деца, млади
хора, родители и учители с
цел повишаване на
осведомеността относно
опасностите при работата с
на информационни и
комуникационни технологии

ЛИНК

http://gramoten.li

ТАРГЕТНА
ГРУПА

Училищат
ав
България

ЕЗИК

Български

https://www.safenet.bg/bg/risks/317dezinformaciya-i-falshivi-novini

Деца

Български

Проверка за фалшиви новини

https://nova.bg/proveri

Всички

Български

1.1, 2

Платформа „Вярно или не?”

https://www.mediapool.bg/vyarno-ili-ne-cat74.html

Всички

Български

1.1, 2

Сайт за проверка на
достоверността

https://www.stopfake.org/bg/

Всички

Български
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