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8. Участие и Общности 
 
 

 
  

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

 Участие  
 Социално застъпничество  
 Общности  

 
 
План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

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

 
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

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

 Срещи на площади и публични места  

 „Писма до редактори“ във вестниците  

 Гласуване  
 

Съвет за учителя: 

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

 
 Какво е новото по отношение на участието в социалните медии? 

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

...)  
Положителни страни:  

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

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

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

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

 Личностно развитие (изкарване на онлайн курсове, самоучители)  

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

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

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

 
 Дискусия: Характеристики на участието според вас?  

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

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

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

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

зачита (харесваш, препоръчваш ...)  
  

Сесия 1: 45 мин. 
 

Сесия 2: 45 мин 
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Съвет за учителя: 

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

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

 
 Формати и примери за участие във връзка с гражданските компетенции  

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

Съвет за учителя: 

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

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

връзка с участието / сътрудничеството / приноса.  

УЧАСТИЕ

•изразяване

•споделена експертиза

•споделено съдържание

СЪТРУДНИЧЕСТВО

•взаимодействие

•споделени контакти и 
съдържания

•ремиксиране, преговор

ПРИНОС

•отражение

•класифицирани умения 
и компетенции

•оригинално създаване

•сътрудничество, 
съвместно изграждане

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

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

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

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

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

определяне на разликите 
 
 
 
4. Възможности и рискове на участието  

 
 Дискусия:     (20 мин.) 

Данах Бойд казва, че истинското участие изисква:   

 Агентски способности 

 способност за разбиране на социална ситуация 

 компетенции за ефективен принос     

 връзки с част от обществото  

 емоционална устойчивост за справяне с негативната обратна връзка  

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

Коментирайте спрямо вашия личен опит. 

Широка 
общественост 

Свързва приятели Facebook, Twitter, 
Snapchat 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос  

Споделяне на 
съдържание 

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

YouTube, Pinterest, 
Instagram, SlideShare 

Предимно участие  
Малко сътрудничество  
Никакъв принос 

Писане на 
съобщения 

Комуникация Skype, Facebook 
Messenger, WhatsApp 

Предимно участие  
 

Професионални 
мрежи 
 

Мрежови общности LinkedIn Предимно участие  
 

Социални 
отметки  

Организиране на 
отметки 

Pearltrees, Diligo, 
Delicious 

Предимно участие  
 

 
Педагогически 
инструменти 
 

Създаване на 
съдържание  

Izi Travel 
Padlet 

Предимно сътрудничество  

 
Wikis 

Споделяне на 
съдържание с 
отворен код 

Wikipedia, Wikio, 
Vikidia 

Предимно принос 

Сесия 3: 45 мин 
 

Резюме
:  
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Съвет за учителя: 

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

 Възможности и рискове (15 мин.) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

•Участие

•Общност

•Демокрация

•Гласуване

Понятия

•Принос

•Принадлежност

•Социално 
застъпничество

•Информирани 
избори

Възможности
•Задължение за 
споделяне

•Отчуждаване

•Наблюдение  на 
профила

•Подтикване и 
манипулация

Рискове

АНАЛИЗИРАЙТЕ

•Главен актьор / автор

•Профили

•Мотивация

•Съдържание на 
съобщението

ТЪЛКУВАЙТЕ

•Линкове

•Показатели за 
осведоменост като 
впечатления, гледания

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

РЕАГИРАЙТЕ

•Допринасяйте за 
социално 
застъпничество

•Допринасяйте за 
повишаване на 
осведомеността

АТР 

 

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

КОНФЛИКТИ (7C)  (15 мин.) 

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

 МИГ компетенции за ГРАЖДАНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО/ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 

НА КОНФЛИКТИ  
Учениците трябва да могат да: 

 
 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:   
 

 участие 

 свобода на изразяване 

 образование 
 

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

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

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

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

идентифицират рисковете и възможностите за споделяне на мнения онлайн

разпознават опасностите от онлайн навигацията и потреблението

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

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

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

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

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

 

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

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

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

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

 
 ПРИНОС КЪМ ОНЛАЙН САЙТ (45 мин.) 

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

и с какви мотиви е  

Сесия 4: 45 мин 

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

 Обмислете заедно рисковете, преди да публикувате 
 

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

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

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

 Как трябва да защитават своите данни, нагласи и ценности?  
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

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

 
 

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

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

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

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

#name Показатели за 
осведоменост 

Показатели за 
ангажираност 

 

 
☐ впечатления 
☐ гледания   
☐ кликвания  
 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 
 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 
 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

 

☐ впечатления 

☐ гледания   

☐ кликвания  

 

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

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

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

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

Съвет за учителя: 

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

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

 
 АКТИВЕН ПРИНОС (2 x 45 мин.) 

 

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

коментират  
 

 ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ (45 мин.) 
 

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

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

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

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

 
 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.) 

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

Съвет за учителя: 

Движението може да е имало последици във вашата страна. Като алтернатива може да накарате 
учениците да разгледат градове като Берлин, Барселона, Сао Паоло ... 

 
 

  
 


