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Подкрепата за “Коалиция за медийна грамотност” е осигурена от Фондация „Америка за България“.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на “Коалиция за медийна грамотност” и не
отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
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Увод

„Медийна грамотност през дистанционно обучение“ е
практически наръчник с 9 урока за директно прилагане
в учебния процес. Наръчникът стъпва на принципите
и разработените уроци в методиката „От дигитална
компетентност към дигитално гражданство“, разработена
от Националния център за безопасен интернет и Факултета
по начална и предучилищна педагогика на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Методиката на Центъра за безопасен интернет използва
елементи от Монтесори педагогиката за развиване на пет
основни компетентности у ученици от начален курс, базирани
на Европейската рамка за дигитална компетентност на ЕС (DigiComp) и модела за дигитална грамотност на
Европейската асоциация на зрителите (EAVI). Това са:
1. Информационна грамотност;
2. Комуникация и сътрудничество;
3. Създаване на дигитално съдържание;
4. Безопасност;
5. Разрешаване на проблеми.
Настоящият наръчник адаптира за дистанционно обучение съществуващи в методиката уроци и добавя
нови. Уроците са подходящи за 5., 6. и 7. клас, като може да бъдат прилагани в Час на класа, Информационни
технологии, Български език и литература и История. Принципите, върху които стъпват уроците, обаче са
подходящи за всеки един учебен предмет. Те са насочени към развитието на критичното мислене, търсене и
анализ на информация, екипна работа, решаване на проблеми, създаване на позитивно и качествено дигитално
съдържание и етично и безопасно общуване в онлайн среда.
Разработените уроци са приспособени за дистанционно обучение, но може да бъдат преподавани и в присъствено
обучение, като въвличат използването на информационните технологии както в самото протичане на часа, така
и в примерните домашни работи. Целта е развитието на медийната грамотност на учениците независимо от
средата на преподаване и учебния предмет.
Наръчникът е разработен от екип на Коалиция за медийна грамотност, включващ експерти на Центъра за
безопасен интернет, Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ и учител по история. Адаптацията
на уроците за дистанционно обучение е в рамките на проекта на Коалиция за медийна грамотност „Медийна
грамотност през дистанционно обучение“ (От 12.2020 до 08.2021) с финансовата подкрепа на Фондация
„Америка за България“.

Пишете ни! Екипът на Коалиция за медийна грамотност моли всички учители, които приложат някой
от уроците, да се свържат с нас за обратна връзка на Info@gramoten.li с цел подобряване качеството
им. Ако вие самите сте разработили уроци по развитието на медийна грамотност, ще се радваме да
ви включим в нашата общност.
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Нетикет
Урок с домашна работа и приложения, 5-6 клас
Автор: Кристина Христова, Коалиция за медийна грамотност

Цели на урока
Учениците извличат и прилагат на практика правила за възпитано и безопасно общуване в
различни онлайн пространства – Viber, Instagram и/или Facebook, e-mail.

Предмет

Тема

Компетентности

ИТ, Час на
класа

Междуличностните
взаимоотношения в
онлайн среда

1. Умее да регистрира,
оценява и създава
послания в онлайн среда
2. Умее да различава
основните елементи на
посланията.

Дигитално-медийни
компетентности
1. Търсене и анализ на
информация
2. Комуникация и
сътрудничество

3. Разпознаване на
емоции
4. Контролиране на
импулсите
5. Уважение към другите
6. Спазване на етични
правила
7. Решаване на проблеми

Нови понятия
Етика

Лични данни

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга
платформа, в която може да се представи урока. Урокът завършва с проект, който може да
бъде в онлайн форма или като постер в класната стая.
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Ход на урок “Нетикет”
1. Откриване на урока
Учителят отваря урока със снимки на трите платформи за комуникация: Viber,
Instagram и Gmail. Пита учениците дали и кои от тези мрежи използват и какви са
приликите и разликите в комуникацията им през всяка от тези платформи. Дискусията
се води през общ чат или на живо чрез включване на микрофоните.
Приложение #1: Снимки на платформи за комуникация

10 минути

2. Основна дейност
След като се запознава с платформите, които използват учениците, учителят разделя
класа на четири групи - една, която ще работи по Instagram и/или Facebook, една - по
Viber, една - по Gmail. Всяка група трябва да подготви списък с правила за общуване в
мрежата, за която отговаря през казуси, раздадени от учителя.
Приложение #2: Казуси за правила в социалните мрежи
Дискусията се води по отделни групи според възможностите на избраната учебна
платформа: отделни стаи при Zoom и Microsoft Teams и отделни чатове при Google
Classroom и Shkolo. Всяка група подготвя правилата на отделен документ. Google Drive:
Споделена презентация
При останалите платформи: или да се използва спомагателен Google Drive или едно от
децата във всяка група записва правилата на текстови или презентационен файл.
Следва представяне по групи на решенията на казусите и правилата, които децата са
извадили: споделяне на екран, а при Shkolo, учениците изпращат на учителя заданието
и той го показва на останалите.

15 минути
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3. Дискусия и заключение
След презентацията за всяка група, учителят извежда основните правила за
комуникация онлайн, валидни за всички платформи, от заданието на децата и допълва
при необходимост и в дискусия с класа. Над правилата изписва на споделен екран:
Нетикет – това са правила за поведение в интернет пространството
Приложение #3: Правила

15 минути

4. Домашна работа
Учителят изпраща списък от съобщения, които децата трябва да разпределят по
трите социални мрежи, да насочат според конкретния събеседник или да изхвърлят в
кошчето.
Учителят изпраща до вече формираните три групи таблица, в която са изписани три
комуникационни платформи, три вида събеседници и кошчето и децата нанасят в
съответната колона предложените съобщения. Учителят дава предварително насоки
на учениците да изберат един ученик, който да модерира дискусията, един, който да
записва решенията и един, който да представи общия труд.
Приложение #4: Таблица със съобщения

5 минути

ПРЕПОРЪКИ ЗА УЧЕБНИ ПЛАТФОРМИ
Пълно приложение за Google Classroom: Видео дискусия, общ чат, споделен екран,
работа по групи в отделни хенгаут чатове; споделени пространства за съвместна
работа в Google Drive.
Zoom:
Видео дискусия, общ чат, споделен екран, работа по групи в отделни стаи.
Microsoft Teams:
Видео дискусия, общ чат, споделен екран, работа по групи.
Shkolo:
Видео дискусия, общ чат, споделен екран.
Допълнение:
Работа по групи през чат приложение.
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Приложения #1

Обратно към урока

Снимки на платформи за комуникация

Познавате ли тези символи?
Какво знаете за тях?

1

2

3

4
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Приложения #2

Обратно към урока

Казуси за правила в социалните мрежи

1

Instagram
Ваш съученик е качил снимка от мач, на която не изглежда добре. Какво ще направите?
1) Ще пиша на лично съобщение, че на снимката не се вижда добре, и ще му препоръчам
да качи някоя с по-добро качество.
2) Ще напиша мнението си в коментар под снимката.
3) Ще си замълча.
4) Друго, какво?
2

Instagram
Ваша съученичка ви е изпратила снимки от купона, на който сте били заедно. Харесвате
си снимка, на която танцувате заедно с други приятели, и искате да я публикувате в Instagram/Facebook. Какво правите?
1) Питате съученичката ви дали може да качите снимката, питате и останалите деца,
които са на снимката, дали имат против да я публикувате.
2) Качвате снимката и тагвате всички, без да ги питате.
3) Качвате снимката, но специално пишете, че автор на снимката е вашата съученичка.
4) Друго, какво?
3

Instagram
Някой е качил снимка на ваш познат, който е паднал на земята и всички му се
присмиват?
1) Споделям я веднага, защото е много смешна.
2) Моля човекът, който я е качил, да я свали, за да не злепоставя моя познат.
3) Не правя нищо, не е моя работа.
4) Друго, какво?
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Приложения #2

Обратно към урока

Казуси за правила в социалните мрежи

4

Viber
През междучасието сте се скарали с ваш съученик. След училище виждате, че той ви
пише в общата Viber група за караницата ви през междучасието. Какво правите?
1) Пишете лично съобщение с предложение да се разберете помежду си и да не
ангажирате цялата група с вашите проблеми?
2) Опитвате се да докажете правотата си, като въвличате целия клас в спора ви.
3) Подигравате му се пред всички.
4) Замълчавате си и чакате да му мине.
5) Друго, какво?
5

Viber
В обща Viber група ваш приятел търси телефон на момиче от съседен клас, което
харесва. Оказва се, че имате телефона, тъй като сте съседи с момичето и се познавате.
Какво правите?
1) Питате момичето дали може да дадете телефона й и ако се съгласи, го изпращете
като лично съобщение на съученика ви.
2) Изпращате го като лично съобщение на съученика ви, без да питате момичето.
3) Изпращате телефона в цялата група.
4) Друго, какво?
6

Viber
Получавате съобщение от непознат номер, който ви приканва да препратите
съобщението на 5 ваши приятели, ако искате да бъдете щастлив в живота. Какво
правите?
1) Веднага препращате съобщението на 10 номера от контактите ви, за да бъдете много
щастлив.
2) Изтривате съобщението и не се занимавате.
3) Блокирате номера, за да не получавате повече съобщения от него.
4) Друго, какво?
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Приложения #2

Обратно към урока

Казуси за правила в социалните мрежи

7

Gmail
Получавате имейл, с който ви канят да се включите в кастинг за детски филм, като
искат ваша снимка и снимка на приятел, който препоръчвате. Какво правите?
1) Изпращам само мои снимки.
2) Изпращам и снимки на моята най-добра приятелка, без да я питам.
3) Изпращам снимки и на двете ни, като първо говоря с приятелката ми.
4) Споделям с родителите си и се доверявам на тяхното решение.
5) Изтривам съобщението.
6) Друго, какво?
8

Gmail
Класната ви е изпратила на целия клас формуляр за стипендия, в който трябва да
попълните данните на родителите си и банкова сметка. Какво правите?
1) Попълвате формуляра заедно с родителите си и го връщате в отговор само до
класната ви.
2) Попълвате формуляра и давате отговор до всички, за да видят другите, че ще
получавате стипендия.
3) Друго, какво?
9

Gmail
Получавате имейл, в който ви обещават, че ще получите награда, ако участвате във
викторина. За целта ви искат адреса, три имена на родител и номера й/му на банкова
карта. Какво правите?
1) Показвате на родителите си писмото и се съветвате с тях.
2) Изпращате тайно номера на банковата карта на майка ви/баща ви и адреса, за да се
включите във викторината.
3) Изтривате съобщението.
4) Друго, какво?
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Приложения #3

Обратно към урока

Правила

Когато съм пред
компютъра или телефона…
1) Отнасяме се с уважение към другите.
2) Помним, че отсреща стои истински човек с истински емоции.
3) Пишем на кирилица и с малки букви.
4) Не спамим (не пращаме много и безсмислени съобщения).
5) Не приемаме покани от непознати.
6) Не отговаряме на съобщения на непознати.
7) Не използвам чужди снимки без позволение.
8) Не качваме снимки на някой друг, без да сме го попитали.
9) Не споделяме лични данни с непознати.
10) Не качваме снимки от инциденти или снимки, унижаващи
достойнството на друг човек.
11) Не обиждаме на расова, сексуална, етническа или религиозна основа.
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Приложения #4

Обратно към урока

Таблица със съобщения

Подредете съобщенията.
Обсъдете какви грешки има в тях,
какво бихте допълнили или променили.
Таблица: Подредете по номера съобщенията, така че да отговарят на събеседника и вида
на платформата за комуникация:

За кого

Електронна поща

Instagram/Facebook

Viber

Учител/Възрастен
Съученик/Приятел
Кошче

1

Здравейте, г-жо Атанасова,
Извинявам се, че не бях в час по биология. Бях болен, ще донеса бележка от лекар в
понеделник. Може ли да ми изпратите задачата за проекта за домашно?
Поздрави,
Петър
2

GOSPOJO KAKWO IMAME ZA DOMASHNO?
3

Лисица на Витоша. Част от проекта ми за домашно по биология. Снимката не е моя.
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Приложения #4

Обратно към урока

Таблица със съобщения

4

Kwo ni e domashnoto po biologia??!!
5

Здравейте, може ли някой да ми изпрати какъв ни е проектът по биология за утре?
6

Пенка от 7А:)))

Забележка: При съществуващо момиче със същото име в калса, се слага друго
произволно каквото няма в конкретния клас
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Безопасност и защита
на лични данни
Урок с домашна работа и приложения, 6 клас
Автор: Кристина Христова, Коалиция за медийна грамотност

Цели на урока
Учениците извличат и прилагат на практика правила за защита на личните данни и
сигурност в социалните мрежи.

Предмет

Тема

Компетентности

Информационни
технологии, Час на
класа

Защита на лични
данни и сигурност

1. Знае, че не трябва
да предоставя
лична информация
във виртуална и
реална среда.

Дигитално-медийни
компетентности
1. Предпазване на
устройства.
2. Лични данни и
поверителност.

Нови понятия
Етика

Защита на
лични данни

Онлайн измами (фалшив
профил, скам, фишинг)

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга платформа,
в която може да се представи урокът. Приложения със задачи за основна дейност, видове
пароли, теория за учителя, видео и приложения с настройки за домашна работа.
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Ход на урок „Защита на лични данни и сигурност“
1. Откриване на урока.
Учителят открива урока, като пита децата дали според тях животът им в онлайн
пространството прилича на живота им в реалното пространство. Пита ги дали биха
оставили ключа на вратата си, когато излизат, дали биха пуснали непознати хора в
къщата си? Обяснява, че през информацията, която оставяме онлайн, може допуснем
непознати и в реалния си дом.

5 минути

2. Основна дейност: Кой да вижда през прозорците на къщичката ми?
Учителят споделя екрана си с къщичката от приложение „Къщата ни в социалните
мрежи“. Всеки прозорец с различни данни за децата трябва да бъде боядисан в
съответния цвят: червено – никой не вижда; синьо – само приятелите виждат; зелено
– всички виждат. Докато боядисват заедно прозорците, учителят обсъжда с децата
защо са взели решение да боядисат прозореца в един или друг цвят.
Учителят пита знаят ли как се наричат данните, които са затворили с червени
прозорци? Ако те сами не се сетят, той им казва, че това са личните ни данни, които
не трябва да споделяме с непознати, а някои от тях дори и с приятелите си. Учителят
извежда на отделен екран отново всички лични данни:
Трите имена, Адрес, Телефон, Имейл, ЕГН , Адрес на училището ми
Приложение #1: Къщата ни в социалните мрежи
Преди да затвори задачата, учителят пита децата: „Как да заключим къщата?“.
Споделя приложение с примерни пароли и пита кой е най-сигурният ключ? Децата
трябва да оценят ключовете от 1 до 5.
Приложение #2: Пароли
Децата трябва да изберат ключа Hari6262krai! Ако не го направят, учителят обяснява,
че това е най-силният ключ, тъй като включва комбинация от неща, за които другите
трудно биха се сетили. След това учителят пита децата: „Да оставим ли ключа на
вратата на къщата, когато излизаме?“. Обяснява им, че по същия начин, когато излизат
от компютъра си, не трябва да остават логнати в профилите си, защото може друг да
влезе в „къщата“ им.

20 минути
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3. Дискусия и видео: За какви онлайн измами сте чували?
Учителят обсъжда с децата измамите, за които са чували. Учителят използва
Приложение: Видове онлайн измами и разказва накратко за различните измами.
Учителят пуска видеото на Коалиция за медийна грамотност и Уча.се, с което
затвърждава наученото през часа: Защита на лични данни .
След видеото учителят пита децата знаят ли къде да подават сигнали за злоупотреби
в социалните мрежи? След това им изпраща списък с точните страници за подаване
на сигнали за злоупотреби в различните социални мрежи.
Учителят насочва децата да потърсят повече информация и да подават сигнали с
родителите си при наличие на заплаха на https://www.cybercrime.bg
Приложение #3: Видове онлайн измами
Видео: Защита на лични данни
Приложение #4: Къде подаваме сигнали за злоупотреби в социалните мрежи

15 минути
4. Домашна работа: Приятел в нужда се познава
Учителят разделя децата на групи по трима души. Дава им инструкции да разделят
отговорностите помежду си: един ученик да организира срещата, друг да записва
резултата от нея, а трети да представи домашната работа. Децата във всяка група
преглеждат профила на останалите от екипа в Instagram (или Facebook). Правят си
обща онлайн среща (Messenger, Viber) и обсъждат кои постове биха ги поставили в
риск. След това заедно подготвят отговорите на въпросите от списъка с Настройки за
поверителност.
Приложение #5: Настройки за поверителност

5 минути
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Приложения #1

Обратно към урока

Къщата ни в социалните мрежи

Онлайн къща
Вашата къща в интернет може да бъде посетена от всеки
човек, независимо дали го познавате или не, дали го харесвате
или не, дали е ваш приятел или злосторник. През къщата
ви в интернет има пряк достъп до вашия истински дом и
живот. Изберете кои прозорци да затворите, за да бъде
защитена къщата ви в интернет и вие самите както в онлайн
пространството, така и на живо.

Къде се намирам
в момента
Моят телефон

На колко съм
години

Моето училище

Любим филм

Любим цвят

Малкото ми име

Моето ЕГН

Моят телефон

Моят имейл

Паролата ми за
имейла

Моят адрес

Кой може да вижда:
Никой

Моите снимки

Само приятели

Всички
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Каква музика
харесвам

Трите ми имена

Приложения #2

Обратно към урока

Пароли

Кой ключ да изберем?
Оценете от 1 до 5, като 5 е най-силният.

ПАРОЛА

ОПИСАНИЕ

ОЦЕНКА

Zozo2009!kaktaka

Име на герой от филм, дата на раждане и въпрос

Jak2009Ivan

Името на кучето, дата на раждане и името ми

IvanHristov2009

Името ми, фамилията и година на раждане

Hari6262krai!

Име на герой от книга/филм, оценките ми по физическо и
математика, и произволна дума и знак

28032009Ivan!

Дата на раждане, име и знак
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Приложения #3

Обратно към урока

Видове онлайн измами

Фишинг
Явлението се нарича „фишинг” (“phishing” – „зарибяване“, произлиза от fishing – риболов),
защото електронните съобщения, които се разпращат, са като „въдици“. Измамниците се
надяват някои от получателите да се „хванат“ поради своята неопитност и неосведоменост,
като им отговорят.
При фишинга измамници разпращат електронна поща, която претендира, че идва от
почтена компания, и се опитва да убеди получателя да даде важна лична или финансова
информация. Електронното съобщение обикновено моли да я изпратите в отговор или да
я въведете на уебсайт, към който има връзка. Тези данни, например потребителски имена,
пароли и номера на кредитни карти, после се използват от измамниците, за да се получат
пари или услуги от името на пострадалия.
Отнасяйте се с подозрение към всяко имейл съобщение, което иска спешно лични
финансови данни:
1) Измамниците често използват тревожни, вълнуващи или други емоционални твърдения,
които са лъжливи, за да накарат хората да отговорят веднага.
2) Обикновено искат да им съобщите информация като потребителски имена, пароли,
номера на кредитни карти/банкови сметки, номера на осигуровки, рождени дати и тн.
Източник: https://www.cybercrime.bg
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Обратно към урока

Приложения #4

Къде подаваме сигнали за злоупотреби в социалните мрежи

Тук може да докладваш злоупотреби:
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Приложения #5

Обратно към урока

Настройки за поверителност

Списък с настройки за поверителност в
социалните мрежи
Тези настройки са взети от Facebook, но ги има в повечето социални мрежи.
Подчертайте вашия избор:
1) Кой може да вижда публикациите ви?
а) Публично б) Приятели в) Приятели на приятели г) Само аз
2) Кой може да вижда хората, страниците и списъците, които следвате?
а) Публично б) Приятели в) Приятели на приятели г) Само аз
3) Кой може да ви изпраща покани за приятелство?
а) Всички б) Приятели на приятели
4) Кой може да вижда списъка ви с приятели?
а) Публично б) Приятели в) Приятели на приятели г) Само аз
5) Кой може да публикува в профила ви?
а) Публично б) Само аз
6) Кой може да вижда какво публикуват другите хора в профила ви?
а) Публично б) Приятели в) Приятели на приятели г) Само аз
7) Разрешавате ли останалите да споделят публикациите ви в историите си?
а) Включено б) Изключено
8) Кой може да вижда публикациите, в които сте отбелязани, в профила ви?
а) Публично б) Приятели в) Приятели на приятели г) Само аз
9) Когато сте отбелязани в публикация, кого искате да добавите към аудиторията на
публикацията, ако вече не могат да я видят?
а) Публично б) Само аз
10) Да преглеждате ли публикациите, в които сте отбелязани, преди публикацията да се
появи в профила ви?
а) Включено б) Изключено
11) Да преглеждате ли отбелязванията, които хората добавят в публикациите ви, преди
отбелязванията да се покажат във Facebook?
а) Включено б) Изключено
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Художествен и
научнопопулярен текст
Урок с домашна работа и приложения, 6 клас
Автор на урока: Катя Стоянова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“

Цели на урока
Учениците дефинират и анализират два текста – един художествен и един научен, които
са представени в интернет. Откриват приликите и разликите между двата вида текст,
както и допълнителната информация, която представянето им в интернет дава. Намират
източниците им в интернет пространството. Оценяват достоверността на информацията.
Разбират и научават как да търсят информация в интернет, както и достъпни литературни
произведения, които могат да прочетат онлайн.

Дигитално-медийни
компетентности

Предмет

Тема

Компетентности

Литература

Художествен
и научен текст
– разлики,
прилики и
анализ

1.Литературни
компетентности: различава и
тълкува художествен и научен
текст;

Преразказ

2. Социокултурни
компетентности: определя
начини, по които художествен
текст въздейства естетически,
и се обосновава.

1. Търсене и подбор
на информация
2. Анализ и оценка на
информацията

Нови понятия
Художествен
текст

Научен
текст

Графика

Интерпретация

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга онлайн
платформа за провеждане на урока. Възможно е да се състои и в класната стая, ако е на
разположение проектор или интерактивна дъска и интернет връзка, за да се представят
нагледно материалите. Преди урока децата трябва да са прочели разказа „По жицата“
от Йордан Йовков, който е част от допълнителната литература за шести клас. Учителят
предварително им е изпратил линк: https://chitanka.info/text/7877 за достъп до разказа в
интернет. По време на урока използват платформата Wikipedia и платформите на онлайн
книжарници и анализират информацията, която се съдържа в тях.
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Ход на урок „Художествен и научнопопулярен текст“
1. Въвеждаща дейност: Снимка и графика
Учителят показва Приложение 1: Снимка и графика на учениците: Отляво се вижда
фотография/снимка на бяла птица (www.pzdnes.com), а отдясно е графика (вид
изобразително изкуство, което използва линията, щриха и петното като изразни
средства). Пита учениците за разликите, които откриват:
Учителят уточнява, че съществува т. нар. художествена фотография, която също е
творческа интерпретация (тълкуване, виждане) на автора и може да е различна от
реалния обект.
Учителят моли децата да опишат с думи как би изглеждала тяхната художествена
интерпретация на бяла лястовица.
Учениците сравняват двете изображения.
Снимката е изображение, което е реалистично и близко до действителността.
Графиката е вид изобразително изкуство. Нейни основни изразни средства са линията,
щрихът, петното. Учениците дават предложения как биха нарисували една бяла
лястовица. Идеите може да са забавни: облечена, танцуваща, живееща в къща и др.

7 минути

2. Основна дейност I: Бялата лястовица в „По жицата“
Учениците са прочели предварително разказа на Йордан Йовков „По жицата“.
Учителят въвежда учениците в съдържанието:
„По жицата“ е разказ за вярата и надеждата. Йовков разказва за семейството
на Гунчо, тръгнало да търси спасение за болната си дъщеря. По пътя си срещат
съчувствие и добронамереност в лицето на Моканина...
Учителят задава въпроси на учениците за сюжета на разказа:
Кои се героите?
Защо тъгува семейството на Гунчо?
Какво символизира бялата лястовица?
Учителят пита учениците дали биха излъгали благородно, както постъпва Моканина,
за да запазят надеждата у някого.
Учениците обсъждат по какъв начин биха искали да им бъде представен подобен
разказ и защо:
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– за четене: в книжна форма или онлайн
– за слушане: CD или онлайн
– за гледане: театрално представление, игрален филм или анимация.
Упражнението има за цел да представи на учениците и различните медийни начини за
представяне на художествен текст:
Преди време художествени произведения са се слушали по радиото или на
грамофонни плочи (за грамофон), след това на касета (за касетофон), а днес на CD,
IPod, DVD, USB (последните две възпроизвеждат и видеообрази) и др.
Четенето може да бъде от книга в книжна форма или онлайн, както и на специални
електронни четци на книги (Kindle, PocketBook и др.), които са в електронен формат
(e-book).
Театърът, телевизията и киното могат да представят също едно художествено
произведение за гледане, които днес са достъпни и онлайн.
„По жицата“: https://chitanka.info/text/7877
Учениците разговарят за разказа:
Основни герои: Гунчо, жена му, дъщеря им Нонка и Моканина
Тъгата на семейството на Гунчо е заради болестта на Нонка.
Бялата лястовица е символ на надеждата.
Учениците дават подобни отговори:
Разказът в книгата ще събуди тяхното въображение, сами ще си създават образите на
героите и обстановката.
Четенето онлайн може да бъде навсякъде, тъй като може да се чете от телефона или
от преносими четци.
Слушането е улесняващо, но тук влияние ще окаже интерпретацията на диктора/
четеца.
Представлението, игралният филм и анимацията допълват с визия представата за
историята. Те са също художествена интерпретация на техните създатели: сценаристи,
режисьори, художници, артисти и др.

15 минути
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3. Основна дейност II: Лястовицата в Уикипедия /Wikipedia/
Учителят дава информация за платформата Wikipedia:
Уикипедия е свободна многоезична електронна енциклопедия. Тя се разработва
от доброволци, които допълват, коригират или създават информацията в нея. В
момента е едновременно най-голямата и най-бързо растящата в света енциклопедия,
съдържаща версии на над 290 езика. В началото на декември 2003 г. се поставя
началото и на нейната българска версия.
Съвет: Да проверят информацията в учебници и други енциклопедии, за да са сигурни
за достоверността ѝ, когато я използват с научна цел.
Учителят показва на децата информацията в платформата Wikipedia за лястовицата:
http://bit.ly/3rV2CRz
Учителят пита учениците каква информация научават от този научнопопулярен текст
за лястовиците. И каква допълнителна информация може да се получи от линковете в
текста (предимството на интернет).
Учениците прочитат и обсъждат информацията за лястовиците в платформата
Wikipedia:
Каква информация получават? – фактологична
Какво е лястовицата? – вид птица и т.н.
Учениците изброяват въпросите, на които намират отговор в платформата, които
могат да бъдат:
- Къде живее?
- Колко вида лястовици има?
- С какво се храни?
- Как се размножава?
- Как изглежда?
- Други
Учениците изброяват думите и словосъчетанията, към които има външна връзка
(линк), и обикновено са в синьо: птици, Врабчовидни, Антарктида, Африка, Европа и др.

15 минути
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4. Заключителна дейност, обобщение: Художествен и научен текст
Учителят показва таблицата в Приложение 2 на учениците и заедно я попълват. Може
да раздели класа на две групи, които да работят по двата вида текст.
Учениците дават предложения, а учителят записва отговорите в таблицата от
Приложение № 2а. Ако има непознати думи, учениците сами намират значенията им в
интернет.

5 минути

5. Домашна работа
Учениците имат за задача да попълнят таблицата от Приложение № 3.

5 минути
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Приложения #1

Обратно към урока

Снимка и графика

Снимка и графика
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Приложения #2

Обратно към урока

Опишете елементите от двата текста:
„По жицата“, разказ от Йордан Йовков
(художествен текст)

„Лястовици“ от Уикипедия
(нехудожествен текст)

Художественият текст е субективен
(според представите на автора), не
подлежи на изменения и допълнения.

Научният текст е обективен
(безпристрастен), отворен за
изменения и допълнения.

Защо?

Защо?

Лястовица
Мястото, където
живее лястовицата
Извадете
непознатите думи,
ако има такива

Извод

- 28 -

Приложения #2A

Обратно към урока

Опишете елементите от двата текста:
„По жицата“, разказ от Йордан Йовков
(художествен текст)

Лястовица
Мястото, където
живее лястовицата
Извадете
непознатите думи,
ако има такива

Извод
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„Лястовици“ от Уикипедия
(нехудожествен текст)

Приложения #3

Обратно към урока

Опишете елементите от двата текста:
Онлайн книжарница

Уикипедия (Wikipedia)

Каква информация
получавате в тези
платформи?

Как може да
проверим дали
информацията е
достоверна?

Поставете думите,
които описват двата
вида платформи:
1. Информира
2. Продава
3. Рекламира
4. Подлежи на
промяна
5. Развлича,
забавлява,
въздейства
емоционално
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Приложения #3А

Обратно към урока

Опишете елементите от двата текста:

Каква информация
получавате в тези
платформи?

Онлайн книжарница

Уикипедия (Wikipedia)

Продават книги и има:
– описание на съдържанието на книги

Дава писмена и нагледна информация
за:

– снимки на кориците и част от
вътрешни страници

– какво или кой е това
– къде живее

– коментари и рецензии

– как изглежда и т. н.

– информация за авторите.
Как може да
проверим дали
информацията е
достоверна?

По заглавието или описателни думи
проверяваме информацията за книгата
в различни онлайн книжарници. Четем
откъс от нея и рецензии на различни
автори.

Проверяваме в интернет,
енциклопедии и други справочни
издания.

Поставете думите,
които описват двата
вида платформи:

Информира, продава, рекламира,
подлежи на промяна, въздейства
емоционално (успешната реклама).

Информира и подлежи на промяна,
когато се допълва информация или се
поправя неточна.

1. Информира
2. Продава
3. Рекламира
4. Подлежи на
промяна
5. Развлича,
забавлява,
въздейства
емоционално
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Фалшивите новини и как да ги
разпознаем
Урок с домашна работа и приложения, 5 и 6 клас
Автор на урока: Катя Стоянова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“

Цел на урока
Учениците анализират фалшивата новина за авария в АЕЦ „Козлодуй“, представена в предаването
„Ку-Ку“. Запознават се с публицистичното и хумористично предаване „Ку-Ку“ и обсъждат
елементите на фалшивата новина. Отговарят на въпроси за конкретния епизод, които спомагат за
разграничаването на достоверна и фалшива/подвеждаща информация. Използват познанията си
по български език при анализ и коментар на художествено произведение.

Предмет

Тема

Компетентности

Български
език

Анализ и
коментар на
художествено
произведение

1. Социокултурни
компетентности:задават
въпроси и дават отговори на
поставени въпроси; изразяват
твърдения и се аргументират;

Час на класа

Дигитално-медийни
компетентности
Информационна
грамотност
Създаване на
съдържание

2. Езикови компетентности:
разсъждават и формулират
твърдения по житейски
въпроси.

Нови понятия

Публицистика

Хумор

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга онлайн
платформа за провеждане на урока. Може да се състои и в класната стая, ако има интернет
връзка, проектор или дигитална дъска. Приложенията към урока може да бъдат разпечатани
или да се използват онлайн. В началото се представят част от участниците и създатели на
емблематичното предаване „Ку-Ку“. По време на урока учениците гледат представянето на
фалшива авария в АЕЦ „Козлодуй“, излъчено в телевизионното предаване „Ку Ку“. Обсъждат
елементите на фалшивата новина и отговарят на въпроси, с които да дешифрират дали
представената информация е достоверна. За домашно откриват и докладват една фалшива
информация под формата на реклама, фалшив сайт, новина и др.
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Ход на урок
1. Въвеждаща дейност № 1: Познавате ли тези хора?
Учителят показва приложението, на което се виждат част от участниците в
предаването „Ку-Ку“, които са популярни лица и днес. Пита учениците дали познават
хората, чиито снимки са на Приложение № 1, и обсъждат откъде учениците знаят за
тях.
Учениците обсъждат популярните лица от Приложение № 1, назовават имената ми и
споделят с какво ги свързват:
1. Мартина Вачкова – актриса („Откраднат живот“, „Каналето“)
2. Камен Воденичаров – актьор („Каналето“, Телевизия ММ)
3. Бойко Василев – журналист („Панорама“)
4. Васил Василев-Зуека – актьор („Господари на ефира“, „Като две капки вода“)
5. Слави Трифонов – телевизионен водещ, политик („Шоуто на Слави“, Телевизия 7/8,
Има такъв народ – политическа партия)
6. Любен Дилов-син – писател, журналист, политик (жури в „България търси талант“)
Съвет:
Учениците може да бъдат разделени на групи, в които да обсъдят отговорите си и да
ги представят пред класа. Информация за тях могат да открият в интернет.
Учителят казва, че тези хора преди около 30 години са участвали в емблематичното
телевизионно предаване „Ку-Ку“, което е съдържало хумор и публицистика.

7 минути
2. Въвеждаща дейност № 2: Представяне на публицистичното
хумористично предаване „Ку-ку“
Учителят представя емблематичното студентско телевизионно предаване „КуКу“,
излъчвано от 1990 до 1994 г. от Приложение 2. Учителят представя: „Ку-ку“ е студентско
публицистично и хумористично предаване, което се е излъчвало по БНТ 1 и е отразявало
актуални теми в репортажи, интервюта, коментари. В създаването му са участвали много
известни и днес лица. Водещ на предаването е плюшената кукла Мистър Ку-ку (кукловоди
Васил Василев-Зуека и Стефан Рядков). (Wikipedia)
Учениците научават значението на термините:
Публицистика – творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически
и социални въпроси.
Хумор – изобразяване на нещо или на някого в комичен план, така че да предизвика смях.

3 минути
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3. Основна дейност: Фалшивата новина в епизода за АЕЦ „Козлодуй“ в
предаването „Ку-Ку“
Учителят пита учениците дали знаят какво означава абревиатурата АЕЦ и я обяснява.
Учителят пуска откъса с фалшивата новина от предаването „Ку-Ку“:
https://www.vbox7.com/play:9a1ba805
Учениците научават значението на абревиатурата АЕЦ – атомна електроцентрала,
която произвежда електроенергия. В България се намира в град Козлодуй.
Учениците гледат епизода с фалшивата новина за аварията и следят за следното:
Какво са използвали създателите на предаването, за да изглежда и звучи новината
достоверна?

10 минути
4. Основна дейност: Елементи на фалшивата новина от епизода за АЕЦ
„Козлодуй“ в предаването „Ку-Ку“
В този епизод на предаването се съобщава за авария в електроцентралата. Новината
е поднесена така, че да звучи достоверно. В откъса участват известни от онова време,
а някои популярни и днес журналисти. Учениците обсъждат отговорите на въпросите
от Приложение № 3.
Учениците отговарят на въпросите:
1. Какво би съдържало предаване, което се казва „Ку-Ку“?
Името е нарицателно за перко, смахнат, луд. Вероятно нещо забавно.
2. Кой участва в предаването?
Студенти по актьорско майсторство, млади журналисти и репортери.
3. Знаем ли кой е създал предаването?
Студенти.
4. Имаме ли доверие към медията, която е излъчвала предаването – Българска
национална телевизия (БНТ 1)?
Да, тъй като това е държавна медия.
5. Каква е целта на фалшивата новина за авария в АЕЦ „Козлодуй“?
Да си направи шега с хората.
6. Какви техники за привличане на вниманието са използвани?
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Използвани са новинари, новинарско студио и суматоха в него, журналисти на мястото
на събитието, кадри от сгради на държавни институции, актьори във военно облекло и
учен в лаборатория, коли със сирени, изявление на президента и др.
7. Какво е пропуснато в съобщението, за да изглежда напълно достоверно?
Липсват реални официални лица от институциите, изказването на президента е
само с гласа му, няма суматоха по улиците по време на репортажите, минувачите в
репортажите са съвсем спокойни.
8. Как могат различните хора да възприемат съобщението?
Да се доверят и да изпаднат в паника или да проверят информацията и да разберат, че
е шега.
9. Защо част от зрителите са повярвали на съобщението за авария в АЕЦ „Козлодуй“?
Не са съобразили, че новината е в рамките на забавно предаване; не са слушали
внимателно т. нар. специалисти, които говорят несвързано; поддали са се на
усещането, което внушава картината, и не са анализирали информацията.
10. Какво могат да причинят подобни фалшиви новини?
Смут, депресия, тревожност, страх, погрешни действия от страна на хората.
По преценка на учителя част от въпросите може да бъдат съкратени, а други –
обединени в общ отговор.

15 минути

5. Заключителна дейност: Обобщение
Учителят задава основните въпроси към една новина от Приложение № 4:
Учениците отговарят накратко относно епизода в предаването „Ку-Ку“:
1. Авария в АЕЦ „Козлодуй“
2. Млади журналисти и неизвестни „учени“ и „военни“
3. Предаването „Ку-Ку“ по БНТ 1
4. Шега
5. Липсват: официални изявления на държавни лица, ясна и точна информация за
аварията

15 минути
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6. Домашна работа
Учениците имат задача да открият фалшива/подвеждаща информация, която е под
формата на новина, реклама, фалшив сайт и др., и да я представят пред класа.

15 минути
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Приложения #1

Обратно към урока

Познавате ли тези хора?
Как се казват и с какво ги свързвате?
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Приложения #2

Обратно към урока

Водещият на предаването „Ку-Ку“ –
куклата Мистър Ку-ку
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Приложения #3

Обратно към урока

„Ку-Ку“ – телевизионно предаване по Българска национална
телевизия (1990-1994 г.)
1. Какво би съдържало предаване, което се казва „Ку-Ку“?
2. Кой участва в предаването?
3. Знаем ли кой е създал предаването?
4. Имаме ли доверие към медията, която е излъчвала предаването –
Българска национална телевизия (БНТ 1)?
5. Каква е целта на фалшивата новина за авария в АЕЦ „Козлодуй“?
6. Какви техники за привличане на вниманието са използвани?
7. Какво е пропуснато в съобщението, за да изглежда съвсем достоверно?
8. Как могат различните хора да възприемат съобщението?
9. Защо част от зрителите са повярвали на съобщението за авария в АЕЦ
„Козлодуй“?
10. Какво могат да причинят подобни фалшиви новини?
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Приложения #4

Обратно към урока

Въпроси към информация за идентифициране на достоверността
1. Какво се казва в съобщението?
2. Кой го казва?
3. Къде и кога го казва?
4. Защо/ с каква цел го казва?
5. Какво се спестява от казаното?
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Приятели и непознати
Урок с домашна работа и приложения, 5 клас
Автор на урока: Катя Стоянова (докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Цел на урока
Учениците усъвършенстват уменията си за уместно използване на формулите на речевия
етикет, за писмено представяне и самопредставяне в интернет. Научават каква информация
е безопасно да споделят и каква не е желателно да дават в социалните мрежи. Учениците
определят кои са техни приятели и кои – не, в онлайн пространството. Споделят опита си и
научават как да преценяват хората, които биха могли да станат техни приятели.

Предмет

Тема

Компетентности

Български език

Създаване на
текст: текст за
представяне
и текст за
самопредставяне

Социални и
граждански
компетентности:

Дигитално-медийни
компетентности
Комуникация и
сътрудничество
Сигурност

– проявява
толерантност,
учтивост и
уважение;
– съобразява се с
другите участници
в комуникативната
ситуация, проявява
уважение към
мнението им

Нови понятия
Facebook – социална мрежа с много потребители, които се групират
по интереси, географско положение, учебни заведения и др.
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Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга онлайн
платформа за провеждане на урока. Възможно е да се състои и в класната стая, ако е на
разположение проектор или интерактивна дъска, както и интернет връзка. Учениците
научават как да се представят в публичното пространство и каква информация е безопасно
да споделят с непознати. Попълват примерен формуляр за представяне в социална
платформа (Facebook). Обсъждат критериите, по които да преценят дали някой може да
им бъде приятел и как да се предпазят от недоброжелатели. Проектът за домашна работа
изисква да попълнят формуляр за Facebook профил с лични данни, в който да посочат само
информацията, която е безопасно да споделят публично.

Ход на урока
1. Въвеждаща дейност: Покана за кино
Във Facebook непознат младеж кани момиче на кино. Учениците обсъждат какво биха
посъветвали момичето в тази ситуация и защо? Приложение № 1
Учениците обсъждат ситуацията и правят предположения за мотивите на поканата. По
групи или всички заедно правят списък на приемливите отговори.
Приемливи отговори:
1. Въобще да не отговаря на подобни съобщения
2. Да отговори, че не желае да ходи на кино
3. Да сподели за поканата на родителите си
4. Да провери профила на изпращача (приятели, снимки, публикации), но да не се
доверява напълно, тъй като може да е фалшив профил.
Неприемливи отговори:
1. Да попита за името на филма, за да реши дали да приеме
2. Да се съгласи, без да задава въпроси
3. Да не сподели с близките си и да се срещне с момчето.
Допълнителна задача: Учителят пита учениците: По-различно ли би било, ако тази
покана е на живо?
Съвет: Разделете класа на две групи. Едната група обсъжда отговорите, когато
ситуацията е онлайн, а другата – на живо. След това сравняват дали има разлика в
двата случая.

7 минути
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2. Основна дейност: Моят профил във Facebook
Учителят показва на учениците профил на момиче от пети клас и заедно обсъждат
информацията, която не е желателно да бъде споделяна публично (Приложение № 2).
Учениците предлагат каква част от информацията във Facebook профила да се
премахне и защо:
1. Имена – името и фамилията са достатъчни, за да могат приятелите да разпознават
профила в социалните мрежи. Не е желателно да се изписват всички имена.
2. Дата на раждане и година – в повечето случаи се изисква годината на раждане,
тъй като има възрастово ограничение за ползвателите на социалните мрежи, но не е
необходимо да е публична. Датата може да се вижда от приятелите.
3. Точен адрес – не бива да се посочва точният адрес, тъй като може да бъде
използван от недоброжелатели. Достатъчно е да се посочи държавата и градът.
4. Телефонен номер – не е желателно учениците да посочват телефонен номер, тъй
като може да се използва от недоброжелатели.
5. Електронна поща (e-mail) – не е желателно да е публично видима, за да не се
получават писма от непознати. Има писма, които съдържат вируси!
6. Имена на приятели и близки, както и техните телефонни номера не бива да се
споделят публично!
Информацията, която учениците споделят или получават в интернет пространството, е
желателно да бъде известна на техните родители или близки!
Съвет: Учителят разделя класа на няколко групи, които обсъждат отделните елементи
от формуляра и дали е безопасно да се споделят в публичното пространство.
Съвет: Разделете класа на три групи:
1. Лична информация (име, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща и др.)
2. Снимки (лични – селфита, снимки от дома, общи: пейзажни снимки, на растения,
домашни любимци и др.; качеството на снимките, които публикуваме, и др.)
3. Обща информация (интереси; хобита; любими цветове, храни, филми и др.)

15 минути
3. Основна дейност: Приятел
Въпросникът е за приятелството и има само верни отговори. Обсъждат се с учениците
и се прави предложение за добавяне на трети верен отговор –Приложение № 3.
Учениците прочитат дадените отговори, които са верни, и добавят по един към всеки
въпрос или допълват съществуващите. Целта на задачата е да се обсъдят вариантите,
които са дадени.
Друг вариант е учителят да им зададе въпросите и те сами да предложат отговори –
Приложение № 3а.

5 минути
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4. Основна дейност: Недоброжелател
Въпросникът е за недоброжелателите и има само верни отговори. Обсъждат
се с учениците и се прави предложение за добавяне на трети верен отговор –
Приложение № 4.
Учениците прочитат дадените отговори, които са верни, и добавят по един към всеки
въпрос или допълват съществуващите. Целта на задачата е да се обсъдят вариантите,
които са дадени.
Друг вариант е учителят да зададе въпросите и учениците сами да дадат варианти на
отговори – Приложение № 4а.

5 минути

5. Заключителна дейност
Учителят обобщава с учениците най-важната информация от урока и записва техните
предложения – правила, към които учениците да се придържат при онлайн общуване
– Приложение № 5.
Важни правила в онлайн общуването, които учениците да спазват, освен ако нямат
позволението от родителите си или близките:
Примерни отговори:
1. Не споделяйте лична информация (адрес, телефонен номер, информация за близки
и приятели).
2. Не споделяйте лични снимки или на близки хора.
3. Не приемайте подаръци от непознати.
4. Не се срещайте с хора, с които сте се запознали онлайн.
5. Не отваряйте електронна поща от непознати, тъй като може да съдържа вируси.

5 минути

6. Домашна работа
Учениците попълват формуляр с подходяща информация за себе си, която могат
да споделят в публичното пространство. Примерният формуляр е за Facebook.
Информацията, която не е желателно да споделят публично, не я попълват и я
задраскват! Приложение № 6.
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Приложения #1

Обратно към урока

Покана за кино
Получавате покана за кино от момче с много симпатична профилна снимка.
New Message@11:46 am: Хайде да те водя на кино. Много си готина!
Какво правите в тази ситуация и защо?
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Приложения #2

Обратно към урока

- 46 -

Приложения #3

Обратно към урока

Приятел

Обсъдете предложените отговори и предложете трети
1. Какво е приятел?
a) Човек, когото познавам и зная, че мога да му се доверя
б) Човек, с когото споделяме общи интереси и занимания
в)....................................................
2. Каква е разликата между приятел и познат?
а) С приятелите общуваме често, а с познатите случайно или по работа
б) Познат е човек, когото съм срещал, но не ми е близък
в).....................................................
3. Откъде са Вашите приятели?
а) От училище
б) Децата на приятелите на родителите ми
в)....................................................
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Приложения #3А

Обратно към урока

Приятел

Обсъдете предложените отговори и предложете трети
1. Какво е приятел?
2. Каква е разликата между приятел и познат?
3. Откъде са Вашите приятели?
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Приложения #4

Обратно към урока

Недоброжелател

Обсъдете предложените отговори и предложете трети
1. Как би могъл да изглежда непознатият недоброжелател?
a) Понякога много симпатичен и дружелюбен
б) Често щедър и ласкателен
в) ................................................
2. Всеки непознат ли е недоброжелател?
а) Не, но трябва да сме внимателни в преценката си
б) Преди да се доверим, трябва да научим повече за него/нея
в) ....................................................
3. Как да преценим дали да се сприятеляваме с някого в социалните мрежи?
а) Разпознавам го на снимката и виждам, че няколко мои приятели са и негови
б) Проверявам профила, но в моя не давам лична информация (телефон, адрес, лични
снимки)
в) ...................................................
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Приложения #4А

Обратно към урока

Недоброжелател

Обсъдете предложените отговори и предложете трети
1. Как би могъл да изглежда непознатият недоброжелател?
2. Всеки непознат ли е недоброжелател?
3. Как да преценим дали да се сприятеляваме с някого в социалните мрежи?
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Приложения #5

Обратно към урока

Правила за безопасно онлайн общуване
1. Не споделяйте лична информация (адрес, телефонен номер, информация за близки и
приятели).
2. Не споделяйте лични снимки или на близки хора.
3. Не приемайте подаръци от непознати.
4. Не се срещайте с хора, с които сте се запознали онлайн.
5. Не отваряйте елeктронна поща от непознати, тъй като може да съдържа вируси.

- 51 -

Приложения #6

Обратно към урока

Домашна работа

Снимка

Профил

Допълнителна информация

Име:

Любима храна:

Адрес:

Дейности:
Музика:

Телефон:
Е-mail:

Книги:
Филми:

Основна информация

Учебни предмети:

Рожден ден:

Телевизия:

Роден град:

Когато порасна:

Родители:

Стена

Братя:
Сестри:

Напиши нещо...

Домашен любимец:
Любими цветове:
Интереси:

ПУБЛИКУВАЙ
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Зад всеки екран стои човек
Урок с домашна работа и приложения, 5 и 6 клас
Автор на урока: Катя Стоянова (докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Цел на урока
Толерантно участие в диалог. Учениците разбират как техните реакции в интернет
пространството винаги са насочени към друг човек или група от хора, върху които се
отразяват позитивно или негативно. Учениците дефинират чувствата, които изпитват
в конкретни онлайн ситуации. Поставят се на мястото на отделните участници в
комуникационния процес. Научават как да се предпазят от нежелани реакции – чужди и/
или лични. Учат се да поемат отговорност за действията си при общуването си с околните.
Разбират медийни съобщения и символи. Анализират художествено произведение по
темата (анимационен филм).

Предмет

Тема

Компетентности

Дигитално-медийни
компетентности

Български език

Анализ на
художествено
произведение
(анимационен
филм)

1. Социални
и граждански
компетентности:

1. Разбиране на
онлайн съобщения и
адекватен отговор

– толерантност
и учтивост към
събеседника

2. Създаване
на съдържание,
подчинено на
взаимно уважение

Час на класа

Толерантно
участие в диалог

– употреба на
подходящи
лингвистични и
паралингвистични
средства
2. Емоционална
интелигентност
– разчитане на
емоциите, които
конкретна ситуация
предизвиква,
и начини на
овладяване на
негативни реакции
и чувства

- 53 -

3. Етикет на
поведение в
електронна среда

Нови понятия
Емотикон – стилизирани лица
с различни изражения

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга онлайн
платформа за провеждане на урока. Възможно е да се състои и в класната стая, ако е на
разположение проектор или интерактивна дъска, както и интернет връзка. Учениците си
представят конкретни ситуации (по дадени модели), в които участват по различен начин,
следвайки добрия тон и взаимно уважение. Поставят се на мястото на отсрещната страна,
за да разберат чувствата, които са предизвикали с действията и реакциите си. Гледат
кратък анимационен филм, в който се показва как емоциите, които изпитваме, влияят
не само на околните, но и на нас самите, и обсъждат какво можем да направим, за да
трансформираме негативни чувства и емоции в позитивни.

Ход на урока
1. Въвеждаща дейност: Чувствам се изненадан/а, когато...
Учителят започва разговор с учениците за различни ситуации, които ги карат да се
чувстват по определен начин.
Учениците използват предложените картинки от Приложение № 1 и довършват
изреченията или си измислят свое изречение по дадения модел.
Учениците продължават изреченията подобно на тези:
1. Чувствам се изненадан, когато получа шестица по математика.
2. Чувствам се уплашен, когато гледам филм на ужасите.
3. Чувствам се отвратен, когато видя косъм в супата.
4. Чувствам се тъжен, когато не мога да изляза с приятелите си.
5. Чувствам се ядосан, когато нямам интернет.
Учениците могат да предложат и свои варианти, които не са посочени в приложението.

5 минути
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2. Основна дейност: Анимационен филм SpellBound (Омагьосана)
Учителят представя анимационния филм SpellBound (Ying Wu and Lizza Xu by Ringling
College of Art & Design), който децата ще гледат онлайн:
Анимационният филм е без говор, но с няколко надписа на английски език.
Разказва се за две сестри: едната на име Съни (Sunny), която е винаги перфектна,
жизнерадостна, изпълнена с любов и първа във всички състезания, а другата Рене
(Rene) – без особени постижения и много ревнива към наградите на Съни. Рене пише
в дневника си, че мрази Съни, но се налага да се пребори с „чудовищата“ на омразата
(hate), създадени от самата нея. Вижте какво се случва накрая:
Децата гледат филма: https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU
Накрая Рене успява да „победи“ негативните чувства, които са я обзели, и прегръща с
любов сестра си.
Учениците отговарят на следните два въпроса (дадени са примерни отговори):
1. Какво се случва на Рене, която е изпълнена с неприятни чувства? – Рене е
изпълнена със страхове, породени от чувствата, които изпитва.
2. Какво се случва със Съни, която е изпълнена с любов? – Съни е щастлива, показва
любовта към сестра си и се радва на добри взаимоотношения с хората (не забравя да
поздрави шофьора, когато слиза от училищния автобус).
Учениците дават съвет на Рене как да се излезе от ситуация като тази. Примерни
отговори:
– да се радва, че именно нейната сестра е толкова добра;
– да се наслаждава на любовта, която сестра ѝ изпитва към нея;
– да потърси нещо, в което е добра и изпитва удоволствие от заниманието си с него.
Учителят обяснява на децата защо е важно да внимаваме за чувствата, които
изпитваме, и желанията, които отправяме? Чувствата често са причинени НЕ от
ситуации и хора, а от начина, по който мислим за тях.

10 минути
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3. Основна дейност: Ситуация – чувство (емотикон) – решение
Учителят пита учениците дали знаят значението на думата „емотикон” – стилизирани
лица с различни изражения. Учениците дават тяхно определение на думата.
Учителят дава пример с конкретна ситуация и чувство, което бихме искали да запазим
или премахнем като:
Започнах да спортувам редовно и се чувствам много доволен/на от себе си. Ще
продължа да тичам в парка всяка седмица.
Гледах телевизия до късно снощи и сега съм сънен/а. Ще си лягам по-рано, за да се
наспивам добре.
Учителят показва Приложения № 2 на учениците и им предлага всеки да си избере
ситуация и да даде решения. Ако няма достатъчно ситуации в приложението, то
останалите ученици сами си ги измислят.
Всеки ученик си избира ситуация с емотикон и добавя какво ще направи, за да
задържи хубавото или да се отърве от неприятното чувство. Ето няколко примера:
Изкарах отлична оценка на матурите и се чувствам щастлив. Ще продължа да уча
усърдно.
Тъкмо се бях съсредоточил, когато телефонът ми звънна и се почувствах изненадан.
Ще изключа звука на телефона.
Гледах много страшен филм по телевизията и сега не мога да заспя. Чувствам се
уплашен. Ще престана да гледам филми на ужасите.

7 минути

4. Основна дейност: Думите, които нараняват
Учителят пита децата как биха постъпили, ако трябва да съобщят нещо лошо на
близък човек: Приложение № 3. Може класът да се раздели на три групи и всяка от
тях да реши как да го направи чрез:
1. Писмо;
2. Онлайн;
3. На живо.
Трите групи обсъждат вариантите и решават кой от тях е най-подходящ, за да се
съобщят неприятни новини, след което представят пред класа решенията си.
Учениците дават предложения как биха постъпили в подобна ситуация и какво не бива
да правят, тъй като всеки би могъл да бъде в неприятна позиция.
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Примерни отговори:
1. Да не е грубо.
2. Без обидни думи.
3. Да се чуе мнението и на отсрещната страна.

5 минути

5. Заключителна дейност: Какво правите, когато не сте във форма?
Учителят пита учениците какво правят, когато се чувстват ядосани, объркани, смутени
и пр. Показва им Приложение № 4 за подсказки.
Учениците споделят какво правят, когато не се чувстват добре и как успяват да се
„трансформират“: танцуват, спортуват, пеят, разхождат се, излизат с приятели, гледат
филм, слушат музика, разговарят за това с близък човек и др.

5 минути

6. Домашна работа
Всеки ученик в продължение на един ден трябва да „наблюдава“ мислите, чувствата,
думите си и да ги оценява дали са позитивни или негативни. Задачата е да се опита
поне веднъж да промени от негативна към позитивна нагласата си към дадена
ситуация или да помогне на друг човек да го направи, след което споделя ситуацията
писмено по модела от Приложение № 2.
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Приложения #1

Обратно към урока

Довършете: Чувствам се изненадан, когато...
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Приложения #2

Обратно към урока

Ситуация – чувство – решение
Довършете:
Изкарах отлични оценки на матурите и се чувствам щастлив, затова ....

- 59 -

Приложения #2

Обратно към урока
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Приложения #2

Обратно към урока
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Приложения #2

Обратно към урока

- 62 -

Приложения #3

Обратно към урока

Думите, които нараняват...

По-лесно е да напишете нещо лошо
на някого, когато не го виждате.

Опитайте да го направите лице в лице.

1. Има ли разлика за Вас или за човека, когото думите Ви могат да наранят?
2. Как ще се почувствате, ако постъпят по същия начин и с Вас?
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Приложения #4

Обратно към урока

Какво правите, когато не сте във форма?
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Супергерои - Решаване на проблеми
Урок с домашна работа и приложения, 5 клас
Автор на урока: Емануил Георгиев, Национален център за безопасен интернет

Цели на урока
1) Учениците разпознават емоциите си в проблемни ситуации.
2) Учениците разграничават малките от големите проблеми по определени критерии.
3) Учениците прилагат стъпките при разрешаване на малки проблеми и ползват уместно
формулите на речевия етикет, включително при електронно общуване.

Предмет

Тема

Компетентности

Български език

Официално и
неофициално
общуване

1. Проявява
адекватно речево
поведение в
публично общуване
2. Използва уместно
формулите на
речевия етикет,
включително и
при електронно
общуване

Дигитално-медийни
компетентности
1. Решаване на
проблеми
2. Създаване на
съдържание
3. Комуникация и
сътрудничество

Среда/ материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга
платформа, в която може да се представи урокът. Учителят е подготвил PowerPoint файл
с темплейт, върху който ще пише, както и Word файл, който ще им изпрати. Учениците ще
ползват и тетрадка.
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Ход на урок „Супергерои“
1. Откриване на урока
Учителят започва урока приповдигнато с реплика като тази:
„Днес вие ще бъдете супергерои. Ще придобиете нови суперумения, които ще ви
помагат да се справяте сами, когато имате проблеми и изпитвате трудности. Като
всяко умение и това за решаване на проблеми и конфликти трябва да се упражнява,
затова днес ще научим основните упражнения“.
Помолва всяко от децата да нарисува избран от него супергерой на откъснат лист от
тетрадка (или бял лист, ако има наблизо), който да сгъне на две и да постави пред
себе си и пред уебкамерата.
След това учителят обяснява следното: „Днес ще се сблъскате с различни проблеми,
ще трябва да се измъквате от спорове, да разрешавате конфликти – и всичко това
сами. Ето защо ще ви трябват нови суперсили“.

5 минути

2. Основна дейност
Учителят задава следния въпрос:
„Може ли някой да ми каже какво му идва на ума, когато чуе „проблем“?
Оставя децата да дадат своите предложения.
Споделя екрана си с учениците и им показва PowerPoint файл, на който записва някои
от предложенията от брейнсторминга („мозъчната атака“) с учениците. Подсказва им,
че могат да дадат пример както от ежедневието си в реалния живот, така и от онлайн
средата.
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СЛАЙД 1:
Задава следните въпроси:
„А на вас случвало ли ви се е да имате такива проблеми? (Да, Не)
“Как се чувствате, когато имате проблем?“
Например, когато…“ (тук може да цитира някое от предложенията на учениците).
Ако няма подходящи проблеми, посочени от децата, учителят може да даде и запише
на споделения слайд 2-3 примера:
- Как ще се почувствате, ако вашият най-добър приятел се държи странно с вас, а не
знаете защо?
- Как се чувствате, ако все вие трябва да разхождате кучето, а сестра ви (брат ви),
никога не върши нищо у дома?
- Как ще реагирате, ако някой ви пусне обиден SMS?
- Как ще се почувствате, ако видите, че съучениците ви ви коментират в чата и ви се
подиграват?
Слага емотикони срещу всеки записан на слайда въпрос.
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Чрез разпознаване на емоцията в конкретния случай ще развият умението да
разпознават и проблема, и значимостта му.
Сменя слайда на споделения Power Point файл.
Предварително е начертал на този слайд таблица с три колони, които ще ни помогнат
да определим основните характеристики на проблемите.

СЛАЙД 2:

Забележка: Ако прецените, че се намирате в опасна ситуация, ако ви е страх,
изпитвате болка, или сте притеснени, тъжни, разстроени (и това чувство не преминава,
след като се успокоите), ако ви се струва, че има заплаха за сигурността ви, веднага
се обадете за помощ на близък възрастен. Можете да потърсите помощ в училище, от
родителите си, както и да се обадите на телефон 116 111, който е специално създаден
за деца, които се намират в опасна ситуация. Ако имате проблем с безопасността
ви онлайн, можете да се обърнете за помощ на телефон 124 123. Можем да кажем,
че даден проблем е по-незначителен, когато от сблъскването си с него изпитваме
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подобни моментни емоции (времетраенето е от значение, критерий за оценка на
риска). Това са проблеми, които в повечето случаи можем да разрешим сами помежду
си и не е нужно да намесваме възрастните.
Когато се сблъскате с проблем (бил той случка, конфликт с дете или възрастен,
или някаква трудност), който ви кара да се чувствате ядосани, раздразнени, тъжни,
отегчени, нервни и ако решаването на проблема зависи само от вас, то трябва да
знаете, че сте достатъчно силни и умни да се справите сами. Просто използвайте
своите суперсили за решаване на проблеми! А кои са тези суперсили?
Учителят дава следните инструкции:
„Запишете на сгънатите листове, на които нарисувахте вашите супергерои, четири
от вашите суперсили, които можете да използвате за решаване на проблеми и да
излезете от конфликтна ситуация. Това са основните действия, които трябва да
предприемете, когато имате пред себе си проблем“.
„Кои са вашите суперсили?”
Първата ви суперсила е да охладите страстите. За да разберете с какъв проблем си
имате работа и как да го разрешите, първо трябва да се успокоите и да прецените как
се чувствате. Дали се чувствате така (посочваме изписаните преди това емоции на
дъската). Знаете колко е трудно да се успокоите, когато сте раздразнени – с всички
е така, и възрастните трудно контролират емоциите си (само си спомнете последния
път, когато в трафика някой автомобил се е блъснал в друг и вместо шофьорите да
се разберат, се изпокарват и пречат на движението на всички. За съжаление, някои
възрастни не са се научили да решават проблемите си спокойно и умно), но вие сте
супергерои и можете да се справите. За целта ще използваме малък трик – буквално
ще замразим негативната емоция, защото когато човек е ядосан, трудно може да
измисли нещо умно. Спокойствието в случая е много важно, за да се сме в състояние
да се справим с проблема.“
Учителят помолва децата да нарисуват кубчета за лед в тетрадките си и ги моли да
запишат върху тях с две думи как могат да се успокоят и да охладят страстите, когато
се намират в конфликтна ситуация. За задачата имат по минута. После посочва
няколко от децата да прочетат своите идеи, за да затвърди първата стъпка. Още
веднъж обяснява, че спокойствието в напрегната ситуация е най-важното условие да
се справим с нея. Това, че проявяваме хладнокръвие, не е слабост, а суперсила. Само
най-опитните могат да го правят.
Помолва децата да запишат на сгънатия лист пред себе си, на който са нарисували
своя супергерой, и втората суперсила.
„Втората суперсила – да открием с какъв проблем си имаме работа Дали имаме
насреща голям и сериозен проблем, или сме изправени пред нещо по-незначително, с
което можем да се справим сами?
Запомнете, проблемът си е ваш и само вие можете да намерите решението му. За да
разберем откъде се е взел проблемът, винаги търсим причината за него – какво се е
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случило, за да сме в тази ситуация, защо сме тъжни, ядосани, какво ни е раздразнило
или разстроило?“
На следващия слайд 4 от споделения Power Point файл предварително е начертал
таблица с две колони и текст с описани 10 проблемни ситуации. Обяснява на децата,
че ще подредят примерни проблеми според сериозността им. Прочитаме текстовете с
проблемни ситуации и пита децата в коя колона да ги поставят.
Ориентир са подчертаните емоции.
Децата посочват коя ситуация в коя от двете колони следва да се постави и ги
преместват там с функцията Copy-Paste.
Ако има разминаване в мненията на учениците, хубаво е да се коментира защо
преценяват, че мястото на този проблем е в дадена графа.
Може да добави и някои от примерите, дадени от децата по-рано в часа.

СЛАЙД 3:
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Проблемни ситуации:
1. На чешмата сутринта едно момче грубо ме пререди. Много се изнервих.
2. Всяка сутрин две деца от 9-и клас ме причакват и ми взимат всичките джобни. Ако
кажа на някого, ще ме набият. Умирам от страх.
3. Мария не ме харесва. Всеки ден, когато съм в училище, ме обижда, че са ми мръсни
дрехите, че нося очила, че имам смешни обувки. Край няма! Тъжен съм и раздразнен.
4. Сбихме се с едно дете от другия клас заради някакво глупаво видео. Казах, че е
супер тъпо, пък то било на брат му… Сега като се разминаваме по коридора, ми е
много тъпо, защото ми е приятел, пък се скарахме за глупост.
5. Има едно момиче от нашия клас, което тормози всички. Бие децата и всеки ден има
някой насинен от нея. Страх ме е.
6. Съучениците ми искат да избягаме от час. Само аз отказвам. Притеснявам се, че ще
ме намразят.
7. Всички от класа са се разбрали в Месинджър групата да ходят на кино. На мен
никой нищо не е казал. Тъжен съм.
8. Павел постоянно ми се подиграва, че съм много зле на Minecraft. Страшно ме
дразни.
9. Марин се прибира вкъщи и вижда, че сестра му гледа телевизия. Без да каже нищо,
взима дистанционното и сменя канала. Сестра му се ядосва.
10. Във Фейса са пуснали някаква моя снимка, на която изглеждам все едно пуша,
много съм притеснен какво ще стане, ако научат родителите ми.
11. В чата на Месинджър си говоря с един приятел, когото не познавам. Той много ме
харесва, но и малко ме притеснява, защото знае твърде лични неща за мен. Сега иска
да се видим, а не мога да му откажа. Малко ме е страх.
Цветовете показват коя ситуация, къде следва да се постави, но на самия слайд не
бива да са показани, за да не се подсказва на учениците.
Трета суперсила – Решения на проблема
Учителят обяснява, че сега учениците ще трябва да измислят няколко решения на
проблема. Може и да са съвсем неочаквани, но ако вършат работа, ще се окажат
подходящи. Напомня винаги да мислят за последиците от всяко едно от решенията
– какво ще се случи, справедливо ли е решението, как ще се чувстват всички, дали
решението е сигурно. Обяснява, че сигурно е решението, което не наранява и не
разстройва никого.
„Запомнете: Не всяко решение работи и това е нормално, затова трябва да измислите
повече варианти, така имате по-голям шанс да стигнете до работещо решение. И
знайте, че колкото повече проблеми разрешавате, толкова по-лесно ще ви става да
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намирате правилното решение. Решаването на проблеми е като всяко упражняване
– повторението води до съвършенство. Тъй като сега свиквате с новите си сили, на
помощ във вземането на решение идва Щитът на супергероя.“
Учителят предварително е подготвил Слайд 4, в който е изобразен щитът на
супергероя и кошче, в което да хвърли оръжията, които няма да му свършат работа и
са непотребни.
Учителят изпраща прикачен Word файл в общия чат, на който са изписани осем от
проблемните ситуации от предната задача (без 1. и 6.) и горните 16 възможности
за решение. Помолва децата да си го свалят на компютрите, за да го ползват за
следващата задача.

Съдържание на Word файла:
ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ
Първа група:
1. Всяка сутрин две деца от 9-и клас ме причакват и ми взимат всичките джобни. Ако
кажа на някого, ще ме набият. Умирам от страх.
2. Мария не ме харесва. Всеки ден, когато съм в училище, ме обижда, че са ми мръсни
дрехите, че нося очила, че имам смешни обувки. Край няма! Тъжен съм и раздразнен.

Втора група:
3. Сбихме се с едно дете от другия клас заради някакво глупаво видео. Казах, че е
супер тъпо, пък то било на брат му… Сега като се разминаваме по коридора, ми е
много тъпо, защото ми е приятел, пък се скарахме за глупост.
4. Има едно момиче от нашия клас, което тормози всички. Бие децата и всеки ден има
някой насинен от нея. Страх ме е. Съучениците ми искат да избягаме от час. Само аз
отказвам. Притеснявам се, че ще ме намразят.

Трета група:
5. Всички от класа са се разбрали в Месинджър групата да ходят на кино. На мен
никой нищо не е казал. Тъжен съм.
6. Павел постоянно ми се подиграва, че съм много зле на Minecraft. Страшно ме
дразни.

Четвърта група:
7. Във Фейса са пуснали някаква моя снимка, на която изглеждам все едно пуша,
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много съм притеснен какво ще стане, ако научат родителите ми.
8. В чата на Месинджър си говоря с един приятел, когото не познавам. Той много ме
харесва, но и малко ме притеснява, защото знае твърде лични неща за мен. Сега иска
да се видим, а не мога да му откажа. Малко ме е страх.
Възможни оръжия на супергероя (решения на проблема):
1. Не се занимавай, оттегли се!
2. Кажи „Спри!“
3. Намери си друго занимание.
4. Камък, ножица, хартия – за избор на победител в спор.
5. Кажи как се чувстваш, използвай „Чувствам се...“
6. Извини се.
7. Разберете се помежду си, намерете подходящо и за двете страни решение.
8. Игнорирай проблема.
9. Ядосваш се и започваш да крещиш.
10. Някой те тормози, вместо да му кажеш да спре, ти го заплашваш.
11. Настояваш да се занимаваш точно с това, заради което е възникнал конфликт.
12. Обиждаш и налиташ на бой.
13. Отиваш и изпяваш всичко на учителя.
14. Не се извиняваш, въпреки че имаш вина.
15.. Търсиш отмъщение.
16. Затваряш се в себе си и страдаш.
Може да се добавят и снимки, които да онагледяват ситуациите.
Обяснява, че учениците ще се разделят по групи в четири отделни чат стаи (breakout
rooms). Там в рамките на пет минути всяка от групите ще има за задача да посочи по
поне две възможни решения на две проблемни ситуации, които са й се паднали, и да
посочи поне две грешни, като избира от 16-те възможности, посочени в Word файла,
който учениците са си свалили. Обявява предварително кои ученици в кой номер група
ще бъдат, за да знаят участниците във всяка от групите кои ситуации от Word файла да
разгледат.
Преди да ги раздели по групи, дава пример: „Ще ви разкажа какво ми се случи в пети
клас. На опашката пред чешмата едно по-голямо момче ме изпревари. Аз възмутено
му се развиках, че не може така! А той съвсем невъзмутимо ме удари. Ходих цяла
седмица с насинено око.„
Кое от тези решения може да бъде?
Примерен отговор: Ще избера да го игнорирам.
Ако вместо това решите да игнорирате проблема, да се пошегувате добронамерено
с поведението му или да му обясните, че не ви е станало приятно от това, което е
направило, може би ще постигнете по-добър резултат в разрешаване на проблема си.)“
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След като свърши времето, всички ученици се връщат в общата чат-стая и
представител на всяка група излага всеки от двата казуса, които са й се паднали, и
посочва кои решения е избрала групата и кои неправилни решения е забелязала.
Учителят записва правилните решения във формата на щита, а грешните – в кошчето.
Ако някои групи се дублират, продължава натам, а ако останат посочени верни и
грешни решения, обсъжда с всички ученици дали мястото им е в щита, или в кошчето.
След като бъдат нанесени предложенията за решение в щита или кошчето, Слайд 4
трябва да изглежда така:

СЛАЙД 4.

10 минути
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Вълшебната приказка.
Информационна грамотност: достоверна
и недостоверна информация
Урок с домашна работа и приложения, 5 клас
Автор на урока: Емануил Георгиев, Национален център за безопасен интернет

Цели на урока
Учениците различават достоверна от недостоверна информация по зададени критерии –
фантастични литературни елементи и научно текстово съобщение (видове текст).

Предмет

Тема

Компетентности

Български език и
литература

Повествованието,
описанието и
разсъждението в
текста

1. Разпознава
повествованието,
описанието и
разсъждението в
текста.
2. Възприема,
осмисля и
обработва
информация от
описателен текст,
от повествователен
текст и от текст
разсъждение.

Материали
- Списък с откъси от текстове (за учител)
- Компютър
- Разпечатани таблици за домашна работа
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Дигитално-медийни
компетентности
1.Информационна
грамотност
2. Създаване
на дигитално
съдържание

Ход на урока
1. Въвеждаща дейност
Учителят споделя екрана си и показва PowerPoint слайд с изобразена линейна права –
линията на времето с надписи:

МИНАЛО

НАСТОЯЩЕ

БЪДЕЩЕ

няма книги /ръкописи/

печатни и електронни

ел. импулси

устни разкази

холограми

приказки, легенди

телепатия

Учител: „Имало едно време… Всяка история започва така, нали? Историята като
наука е всичко, което се е случило до настоящия момент. Историята ни представя
факти и информация за действителни събития и хора. Историята може да бъде и
история – тогава, когато няма доказателства, наричаме историята мит, приказка,
легенда, фантазия. Историята често се повтаря. Тя може да бъде урок, съвет, поука
или „вълшебната пръчица“, с която силата на човешкия ум прави чудатите предмети –
ИСТИНСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ НА НАУКАТА“.

3 минути

2. Основна дейност
Учителят пита учениците как се предава информацията, за да остане тя като история.
Насочва децата към следния отговор: най-напред събираме информацията.
Запитва ги как я събираме.
Очаквани отговори, които записва на следващ слайд: наблюдаваме, слушаме, правим,
докосваме, гледаме, пътуваме, експериментираме, мислим, сглобяваме, проектираме,
предвиждаме.
Запитва учениците как съхраняваме информацията в миналото и сега.
Очаквани отговори, които записва на слайда: чрез артефакти, писменост, снимки,
записи с техн. средства, дигитални устройства, рисунки, песни, танци, обичаи изкуство,
литература, устни разкази, религиозни обреди.

- 76 -

Учителят пита как се разпространява информацията в миналото и сега.
Минало: димни сигнали, разкази, приказки, песни, писма, телеграфни съобщения.
Настояще: телефон, медии (телевизия, радио), интернет (имейл, чат, социални мрежи).
Учителят показва следващ слайд на учениците чрез споделяне на екрана, на който е
изписано:
Видове информация:
1. Достоверна – научен текст, учебник по история, доказани факти, статия, новини;
2. Фантазия – недостоверна информация, измислена новина, но и приказка, легенда;
3. Или не можем да определим.
Казва на учениците, че ще чете изречения, а те ще определят какъв вид информация
са те според трите показани на слайда категории (може и да подготви отделен слайд,
на който да е представено всяко от изреченията с илюстрация. Обяснява, че могат да
„вдигат ръка“ чрез функция на платформата.
Учителят чете:
Драконът помогнал на краля да се върне на трона си. (приказка) (Ф)
• Халата отмъквала по една златна ябълка всяка вечер. (приказка) (Ф)
• Змеят пазел домашното огнище и къщата. (фолклор) (Ф)
• В японските митове величествените същества били на почит. Един от боговете на
дъжда е бог-дракон Рюджин, почитан по време на суша. Според легендите той живее в
морето и езерата и поражда тъмните облаци. (мит, легенда, религиозно вярване) (НИ)
• Свети Георги убил змея. (легенда) (Ф)
• Фухур, белият Дракон на щастието, се плъзгаше бавно и равномерно с вълнообразни
движения през изпъстреното с облачета небе („Приказка безкрай“, роман от Михаел
Енде) (Ф)
• Първите летящи динозаври са имали две двойки криле с пера и летели от дърво
на дърво, се казва в изследване, публикувано в списание “Proceedings of the National
Academy of Sciences”. (Д)
• Шотландското езеро Лох Нес е известно с чудовището, наречено Неси. Възможно ли
е то да е ихтиозавър? (НИ)
• Крилете на дракони от приказките, наблюденията на птици, изучаването на вятъра
и въздушните течения накарали Леонардо да Винчи да мечтае за Летящия човек. Той
създал първия прототип на летяща машина. (Д)
• Братята Райт за първи път извършват полет със самолет през 1903 г. – на 17
декември. (Д)
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• „Възможно е микрорапторът да е „измислил“ двуплощника 125 млн. години преди
братята Райт през 1903 г.“, казва Шанкар Шатерджи от Тексаския технологичен
университет, който заедно с канадеца Джак Темплин е автор на изследването. При
работата си те са използвали компютърна симулация, за да си представят полета на
динозавъра, който е бил дълъг само 7 см и е тежал едва 1 кг. (Д)
• Орбитални самолети, ракети, космически станции са доказателство за невероятната
сила на човешкия ум и изобретателност. (Д)
(Д) – достоверна информация; (Ф) – фантази, недостоверна информация, (НИ) – нямаме
достатъчно информация да преценим.)
След всяко изречение посочва ученик, който да отговори дали то съдържа достоверна
информация, фантастична/недостоверна информация или нямаме достатъчна
информация да преценим.
Пита учениците кой образ е общ за всички описания. В кои текстове образът е
измислен, вълшебен? Има ли текстове, в които нямаме достатъчно доказателства и
се съмняваме в достоверността на фактите? Ами ако някои летящи динозаври са били
драконите в реалния свят на хората от миналото?

20-30 минути

3. Заключителна дейност
Задача: Ами ако бяхме писатели? Как ще е твоето артистично име? Какво ще
напишеш? Как се казва твоят герой? Ами ако някой направи филм по твоята история?
Всички ученици получават следното начало на фантастична история: „Имало едно
време един змей. Неговото име е Алабала. Той обичал да танцува. Записал се за
участие в „България търси талант“...
Учителят ги разделя на четири групи в отделни чат-стаи (breakout rooms), където в
рамките на пет минути всеки отбор трябва да довърши текста с различни зададени
думи. Първа група: златна ябълка, вълшебен пръстен; втора група: самотворна риза,
дракон; трета група: самолет, летящо килимче; четвърта група: компютър, смартфон.
След като изтече времето, всяка група прочита своя кратък разказ, с който е
продължила историята.

8-10 минути
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4. Домашна работа
Сега ще ви покажа как да се опитате да направите свой собствен филм у дома като
домашна работа с помощта на вашите родители. Прави се показно и всяко дете
получава лист с указания ...
1. Заедно с родител се регистрираме в scratch.mit.edu
2. Гледаме интервюто “How to Create New Characters! | Interview with Rebecca Sugar |
Cartoon Network “
3. От менюто избираме: Прегледай – Истории
4. Ако сме уверени, от менюто избираме: Създай
5. Или Помощ – Try out the step-by-step intro
6. Създайте своя анимационен герой! Споделете проекта! Готови ли сте да давате
автографи :) Успех!
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История и фалшиви новини
Урок с домашна работа и приложения, 7 клас
Автор на урока: Илиана Борисова, учител по история и цивилизация

Цели на урока
Учениците разпознават и дават примери за фалшиви новини, като сами създават
съдържание, след което анализират, прилагайки техники за разпознаване на недостоверна
информация.

Дигитално-медийни
компетентности

Предмет

Тема

Компетентности

История и
цивилизации

Българско
Възраждане.
Идеи и политики

1. Търси и подбира
информация по
зададени показатели
в разнообразни
източници
2. Разпознава
елементи на
подвеждаща
информация

1. Създаване
на дигитално
съдържание
2. Информационна
грамотност
3. Сигурност
4. Решаване на
проблеми

3. Съпоставя и
сравнява различни
източници на
информация
4. Прилага критерии
за оценка на
достоверност на
информацията
5. Оценява
информация
посредством
направен анализ

Нови понятия

Дезинформация

Фалшиви новини
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Пропаганда

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга платформа,
в която може да се представи урокът. Урокът завършва с проект, който може да бъде в
онлайн форма или представен на живо в класната стая. Учителят разполага с приложения с
критерии за достоверни източници на информация и правила за работа в екип.
Критерии, които трябва да бъдат изведени за разпознаване на фалшиви новини или
дезинформация:
1. Проверка кой е източникът (сайт, медиа) на информацията
2. Проверка кой е авторът на информацията
3. Проверка има ли посочена дата на информацията
4. Проверка има ли други източници, съдържащи тази информация
5. Проверка има ли посочен източник/източници в информацията
6. Проверка дали авторът проявява пристрастност/мнение в предадената от него
информация
7. Проверка, ако има изображение, то дали е свързано с представената информация
8. Проверка има ли допуснати правописни и пунктуационни грешки
9. Проверка дали заглавието съвпада със съдържанието на информацията.

Ход на урока
1. Откриване на урока
Учителят въвежда урока упражнение, като представя фалшива новина за българска
историческа личност и посредством предишни знания от часовете по история,
посочвайки източници – учебник, исторически документи, разобличава фалшивата
новина. Урокът може да се въведе както присъствено, така и в онлайн среда –
Googe Classroom, Shkolo, MC Teams, Zoom, при споделен екран. Учителят съобщава и
представя предвидените задачи.

5 минути
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2. Създаване на фалшива новина – първа задача
Учениците са разделени на пет групи и получават задание да създадат фалшива
историческа новина за личност или събитие от Българското възраждане, като преди
това се запознаят с Приложение № 1 – “Критерии за разпознаване на фалшиви
новини”, за да ги приложат в своята новина. Запознават се и с Приложение № 2
– “Правила за работа по групи”, за да са ефективни в екипната работа. Учителят е
включил приложението в заданието на учениците, за да бъде достъпно за работа.
Задължително новината им трябва да съдържа източник (име на вестник или сайт),
изображение и текст от пет изречения.
Могат да използват приложението https://breakyourownnews.com/ за създаване на
новина. Учениците от една група работят в един общ файл. Задачата може да бъде
възложена както на живо, така и в онлайн среда (Google Classroom, Shkolo, MC Teams,
Zoom или друга платформа), като учениците се разделят на групи и към всяка група се
направи файл, в който да пишат.
Приложение 1: Критерии за разпознаване на фалшиви новини
Приложение 2: Правила за работа в екип

15 минути

3. Разобличаване на вече създадената фалшива новина – втора задача
След като учениците са създали своите фалшиви исторически новини, като втора задача
следва да ги разобличат и да обяснят защо те са фалшиви. Друг вариант е учителят да раздели
учениците на групи, като всяка група разобличава фалшивата новина на друга група. Учениците
използват учебника като достоверен източник или исторически извори, за да съпоставят
създадената от тях невярна информация и да се аргументират. Когато учениците използват
исторически извори, за да опровергаят фалшивата си новина, използват Приложение №3:
Правила при работа с исторически извори, за да разтълкуват източника като доказателство.
Опирайки се на критериите за разпознаване на фалшиви новини, които са използвали в задача
№ 1, анализират създаденото от тях съдържание и го подлагат на критика. Задачата може да
бъде направена по два начина:
Чрез направен коментар под фалшивата историческа новина, която са създали вече, и да
включват всички елементи от условието в задача 2.
Чрез отделен текст, който анализира фалшивата историческа новина.
Задача 2 може да бъде поставена в същия файл, в който е зададена задача 1 – за удобство на
учителя и учениците, ако се работи в онлайн среда (Google Classroom, Shkolo, MC Teams, Zoom
или друга платформа).

10 минути
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4. Представяне на аргументите
Всяка една група представя фалшивата си новина и се аргументира защо тя е
фалшива, посочвайки ясни доказателства в рамките на 2 минути. Ако представянето
се осъществява в онлайн среда, се споделя екран. Докато едната група представя,
другите групи задават въпроси в рамките на минута и следят дали представящата
група е спазила правилата за аргументиране и разпознаване на фалшиви новини.
Учителят се включва при необходимост за пояснение и обобщение.

15 минути

5. Домашна работа
Учениците са разделени на групи. Всяка група се състои от 4 души. Всяка група
подготвя вестник с фалшиви исторически новини и коментари към новините,
разкриващи недостоверността на информацията. Двама от групата отговарят за
създаването на фалшивата новина, а другите двама – за направата на разобличаващи
коментари към новината. Учениците използват платформата https://www.canva.com/
за създаване на съдържание.
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Приложения #1

Обратно към урока

Критерии за разпознаване на фалшиви новини

Критерии за разпознаване на фалшиви новини
1. Проверка кой е източникът (сайт, медиа) на информацията.
2. Проверка кой е авторът на информацията.
3. Проверка има ли посочена дата на информацията.
4. Проверка има ли други източници, съдържащи тази информация.
5. Проверка има ли посочен източник/източници в информацията.
6. Проверка дали авторът проявява пристрастност/мнение в предадената от него
информация.
7. Проверка, ако има изображение, то дали е свързано с представената информация.
8. Проверка има ли допуснати правописни и пунктуационни грешки.
9. Проверка дали заглавието съвпада със съдържанието на информацията.
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Приложения #2

Обратно към урока

Правила за работа в екип

Правила за работа в екип
1. Разпределете ролите си – всеки човек в групата трябва да има конкретна роля.
2. Уважавайте се взаимно.
3. Разпределете работата по равно.
4. Следете времето, с което разполагате.
5. Изберете говорител на групата, който ще я представя.
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Приложения #3

Обратно към урока

Въпроси при работа с исторически извори

Въпроси при работа с исторически извори
При работа с исторически източници, на които се позоваваш, определи:
1. Какъв вид е източникът?
2. Кой е авторът?
3. Къде и кога е създаден източникът?
4. Авторът съвременник ли е на описващото, или не?
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Писане на статия
Урок с домашна работа и приложения, 6 клас
Автор на урока: Илиана Борисова, учител по история и цивилизация

Цели на урока
Учениците научават основните правила за създаване на писмена статия и медийно
съдържание по дадена тема. Учениците научават основни правила за спазване на
авторско право.

Предмет

Тема

Компетентности

Дигитално-медийни
компетентности

История и
цивилизации

Средновековна
Европа

1. Извлича информация
от автентични
исторически документи

1. Създаване
на дигитално
съдържание

2. Тълкува и оценява
информация от
автентични исторически
документи

2. Информационна
грамотност

Общество и
всекидневие

3. Интерпретира
информация от
автентични исторически
документи
4. Създава писмен текст
на базата на проверена
и синтезирана
информация от
автентични исторически
документи
5. Прилага правила
за създаване на
съдържание – статия по
историческа тема

Нови понятия
Статия

Медийно
съдържание

Авторско право
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3. Сигурност

Среда / материали
Учениците използват Google Classroom, Shkolo, Zoom, Microsoft Teams или друга
платформа, в която може да се представи урокът. Учителят разполага с приложения за
писане на статия, исторически документи, използване на снимки, освободени от авторски
права. Урокът завършва с проект, който може да бъде аудио- или видеосъдържание.

Ход на урока - „Създаване на исторически писмен текст на тема
„Чумната епидемия през Средновековието“
1. Откриване на урока
Учителят заедно с учениците обобщава знания за чумната пандемия и припомня
по-важните факти. Урокът упражнение може да се проведе както присъствено, така
и в онлайн среда – Google Classroom, Shkolo, MC Teams, Zoom, при споделен екран.
Учителят съобщава и представя предвидените задачи. Учителят казва на учениците,
че в следващата задача ще трябва да намерят сами снимки в интернет за илюстрация
на текста си. Пита учениците дали знаят какво означава авторско право. В дискусия с
учениците изважда накратко основните принципи, свързани със спазване на авторско
право при използване на изображения, които са включени в Приложение 4: Правила
за използване на изображения.

5 минути

2. Създаване на статия чрез исторически документи – първа задача
Учениците работят самостоятелно. Използват Приложение №1. Спазвайки правилата
от Приложение №2, Приложения №3 и Приложение №4, създават кратка статия на тема
„Чумната епидемия през Средновековието“, състояща се от 10 кратки изречения, като
се позовават единствено само на предоставените исторически извори. Ако работят
присъствено, не работят с Приложение № 3, което е свързано с правилата за писане в word
документ, а правят постер в часа. Задачата може да бъде възложена както на живо, така и в
онлайн среда (Google Classroom, Shkolo, MC Teams, Zoom или друга платформа), като възложи
задание, в което са публикувани Приложения № 1, 2 и 3 и се създаде файл, в който да пишат.
Приложение 1: Исторически документи
Приложение 2: Правила за писане на статия
Приложение 3: Правила за писане в word
Приложение 4: Правила за използване на изображения

20 минути
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3. Представяне – четене на статията – втора задача
След като учениците са създали своите статии върху историческите извори, идва
времето за представяне и в рамките на 1 минута всеки ученик прочита статията си.
Ако се работи в онлайн среда (Google Classroom, Shkolo, MC Teams, Zoom или друга
платформа), представянето се случва на споделен екран с включен микрофон и
камера. Учителят по време на представянето проследява всеки един ученик дали е
спазил правилата за писане на статия и в word документ, за да провери успеваемостта
и издържаността на статията.

20 минути

4. Домашна работа
Учениците записват статията си на аудио, докато я четат, използват подходящи
изображения за фон, работейки с Приложение № 4, чрез което спазват правилата
за употреба на изображения, без да нарушават авторското право, и създават видео.
Могат да използват програмата Movie Maker. Максималната дължина на видеото е
1 минута. В първия кадър учениците поставят текст с темата на статията и техните
имена, а в последния изписват източниците, които са използвали за писане на
статията и/или за изображения.
Препоръчителни образователни видеа в помощ за работа с Movie Maker:
https://www.youtube.com/watch?v=iNebDvI_VSw – „Как да направя видео с Movie Maker’“
https://www.youtube.com/watch?v=WNB4zigPgGg – “Windows Movie Maker – Как да си
направим видеоколаж“
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Приложения #1

Обратно към урока

Исторически документи

Исторически документи
„Черната смърт“: чумата от Азия към Европа
През октомври 1347 г., бягайки от Божия гняв, три генуезки кораба (от полуостров Крим)
акостираха в пристанището на Месина, о. Сицилия. Те пренесоха от Азия толкова страшна
болест, че всички, които бяха разговаряли с моряците, тутакси бяха застигнати от нея.
Тялото се разтрисаше, на ръката или бедрото се появяваше тъмно петно. То бълваше кръв
три дни и после човекът умираше... Труповете лежаха изоставени в къщите... Бягайки,
жителите на Месина разпространиха болестта в цяла Сицилия.
Хроника от XIV век

Доктор лекува болни от бубонна чума
Църковен стенопис, Франция, XIV век. Бактерията се пренася от черния плъх. Човек
се заразява чрез вдишване, заразена храна и вода, ухапване от бълха. Но през XIV век
лекарите още не знаят това. Смята се, че жертва на чумата станали поне 60 милиона
души в Европа. Огромната смъртност предизвикала тежка стопанска и духовна криза в
обществото.
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Приложения #2

Обратно към урока

Правила за писане на статия

Правила за писане на статия
1. Определяне на заглавие
- То трябва да е интригуващо и да привлича вниманието на читателя.
2. Лаконичност
- Изразявайте се кратко и ясно, с прости изречения
- Избягвайте думи като „и така“, „точно“, „нали“.
3. Оформете добре съдържанието
- Използвайте удебелен или наклонен шрифт, когато искате да подчертаете
важна дума или изречение
- Може да използвате различен цвят, за да подчертаете отделна дума или
абзац
- Не прекалявайте с цветовете.
4. Структурирайте текста си
- Определете целта на текста си
- Определете подзаглавия – каква ще е тяхната цел
- Всяка нова мисъл отделете в отделен абзац
- Включете всички елементи: увод, изложение и заключение.
5. Използвайте минимум 2 снимки в статията си
- Не ги разполагайте една до друга
- Поставете ги до текста, с който са свързани.
6. В края на статията цитирайте използваните източници
7. Не прекалявайте с прилагателните и обстоятелствените пояснения
8. Използвайте цитати от историческите извори, когато искате да докажете
твърдение
- Сложете кавички на цитата.
9. Пишете грамотно
- Спазвайте граматическите, правописни и пунктуационни правила.
10. Използвайте само информацията от историческите извори, не си
измисляйте своя
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Приложения #3

Обратно към урока

Правила за писане в word

Правила за писане в word
1. Поставете заглавието в средата.
2. Пишете с шрифт Times New Roman, размер 12.
3. Подравнете текста.
4. След препинателни знаци оставете разстояние (примерно XV в., XVI в.).
5. Между две думи се поставя само един интервал.
6. Между думата и препинателен знак не поставяйте интервал (примерно:
Чумата обхванала цяла Европа .)
7. При започване на нов абзац натиснете Enter след предишния..
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Приложения #4

Обратно към урока

Правила за използване на изображения

Правила за използване на изображения
1. Използвайте собствени снимки.
2. Използвайте снимки, които са освободени от авторски права.
3. Списък с уебсайтове, в които може да намерите изображения, освободени
от авторски права:
https://www.flickr.com/commons
https://publicdomainvectors.org/
https://pikwizard.com/
https://picjumbo.com/
https://www.freepik.com/
4. Винаги цитирайте автора и/или източника на изображението.
5. Приложения за изображения:
http://canva.com/
http://fotor.com/
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