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5. Социални медии (онлайн присъствие, онлайн репутация) 
 

 
  

Първата част разглежда знанието за социалните медии и добавената стойност на МИГ.  
 

Втората част е Медийна информационна лаборатория (MИЛАБ). Тя се занимава с 

практически подход към преподаването на онлайн присъстивето, дигиталния отпечатък и 
онлайн репутацията.   
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Електронно или Онлайн присъствие 
 Идентичност  
 Електронна или Онлайн репутация  

 Участие 
 
 
Схема 
ЧАСТ 1      Изграждане на знания 

1. Социалните медии преди 
2. Социалните медии в дигиталния свят  
3. Характеристики на социалните медии  
4. Възможности и рискове  
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ  
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ 2     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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Сесия 1: 45 мин. 
 

 
 ЧАСТ 1  (4 x 45 минутни сесии)  

 
1. Въведение  (20 мин.) 
Медиите са били „социални“ още преди да съществуват социалните платформи. Винаги е 
имало междуличностна комуникация и канали за информация между хората и медиите, но те 
бяха ограничени. Преди имаше линеен, йерархичен модел, от медии към обществеността, 
без много обратна връзка от аудиторията и потребителите (например писма до редактора). 
Той беше част от договора за информация с експерти (журналисти, библиотекари, ...), които 
случват и контролират медийния поток.  
 

 Дискусия:  
Как преддигиталните медии са се отразили на вашата държава в миналото: 

 кино; печатна преса …  

 връзката със свободата на изразяване, цензурата, пропагандата  

 връзка с бизнеса (и работни сфери като журналистика ...)  

 

Съвет за учителя: 

За да създадете самочувствие у учениците относно използването на медиите и свързаните с тях политически и 
обществени проблеми, помолете ги да дадат конкретни примери за различни медии, които използват.  

 Допълнително, те могат да си водят дневник през седмицата и да споделят някои от основните модели, които 
виждат в клас.  

 
2. Социалните медии във връзка с дигиталния свят  (25 мин.) 

 Какво е новото с дигиталните социални медии?  
Хората са упълномощени да създават медийно съдържание и да дават обратна връзка, да 
коментират и редактират благодарение на интерактивните функции на дигиталните мрежови 
технологии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Savoir*Devenir 
 
  

Мобилност                 Социални медии  Хибридност 
Взаимосвързаност  (Facebook, YouTube…) Участие 
Мултимедийни формати     Анализ на големи данни 
 
Посредничество от доставчици на услуги  Посредничество от 

социално медийни платформи  



 

www.in-eduproject.eu 
 

3 

 
 

 Разбиране на новата еволюция на думата „информация“: новини, документи, 
данни  

 
 

3. Характеристики на социалните медии  

 Дискусия: Характеристики на социалните медии според вас (25 мин.). 
предложени елементи:  
 Изграждане на лични профили и управлението им (лични данни, снимки, връзки, 

коментари, статистика, публикации и параметри за сигурност) 
 Свързване с приятели и хора (включително проследяването и подтикване)  
 Качване на съдържание (оригинални продукции, смесване, ремиксиране…)  
 Споделяне (лични и публични разговори, коментари, рейтинг, препоръки, 

сътрудничество)  
 Купуване и продаване онлайн  
 Да бъдеш „гражданин“: харесване, гласуване, препоръчване… (подобно ли или не 

на политическото гласуване?)  
 …. 

 

Съвет за учителя: 

За източник на статистики относно социалните медии и информации в различните държави, използвайте 
Дигитален доклад 2019  

https://wearesocial.com/uk/digital-2019  

 
 Мислене относно активно участие:  
Въпроси за участие на ученици: 

 Дали става въпрос за себеизразяване? За онлайн присъствие на всяка цена? 

 Става ли въпрос за тролване и влияние (influencing)?    

 Как може да допринесе за демокрация? В училищата? Извън тях?  

 Вие минималистична форма на участие ли предпочитате (само сърфиране в 
интернет или кликане)? Или предпочитате да бъдете част от онлайн 
обществата (да публикувате, допринасяте и дискутирате? Колко от тези 
неща правите? Колко често?  

 Как преминавате от минималистична форма на участие към по-активна 
позиция?  

Данните 
предоставят 
информация 
чрез мащабно 
търсене и 
профилиране.

ДАНННИ

Документите 
предоставят 
информация чрез 
класификационни 
системи и 
дигитални 
файлове. 

ДОКУМЕНТИ

Новините 
предоставят 
информация 
чрез медийни 
формати. 

НОВИНИ

Session 2: 45 MINS 
 

https://wearesocial.com/uk/digital-2019


 

www.in-eduproject.eu 
 

4 

 
 
 
 

От участие към сътрудничество до принос: стъпаловидни форми на онлайн 
ангажираност  
 Участието означава включване и установяване на постоянно лично присъствие 
в интернет.  

Сътрудничеството означава споделяне на съдържание с други хора.  
Приносът означава създаване на оригинално съдържание съвместно с други 

хора и определяне на разликите.  
 

 Формати и примери за социални медии (20 мин.)  

o Социални мрежи (напр. Facebook) 
o Микроблогване (напр. Twitter)   
o Споделяне на медии (напр. Pinterest) 
o Дискусионни форуми (напр. Wikimedia) 

 

 

 
  

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

Социални мрежи Микроблогване
Споделяне на 

медии

Дискусионни 
форуми

Skype/ WhatsApp и 
поддържане на връзка 

с хора от чужбина

Резюме 
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Съвет за учителя: 

Няма никаква крайна класификация за социални медии. Появяват се нови формати (например частни мрежи като 
VPN или допълнителни платформи като TikTok or Discord). Проверете за нови формати и посъветвайте учениците 
да следят за тях. И не забравяйте, че сайтовете и платформите за видеоигри все по-често се държат като социални 
медии, където играчите могат да си пишат докато играят.  

 
 
Създайте карта на вашите любими социални медии и я попълнете спрямо високи или ниски 
нива на участие, сътрудничество и принос.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Възможности и рискове на социалната медия  

 Дискусия: (15 мин.) 
 Как използвате социалните медии?  
 Какво е вашето най-добро/лощо преживяване?  

 

Съвет за учителя: 

Можете да накарате учениците да създадат текст в облак от това сравнение с акцент върху възможностите или 
рисковете.  

Пример за безплатен инструмент за създаване на текст в облак.  

https://www.wordclouds.com/ 

https://wordart.com/ 

 
 
  

Вид Цели Примери Характеристики на участие 

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. 
 

Сесия 3: 45 мин. 
 

https://www.wordclouds.com/
https://wordart.com/
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 Възможности и рискове (20 мин.) 

 
 
 

 
 
 

 

   
  

•Онлайн присъствие

•Онлайн репутация

•Участие

Понятия

•Социално и когнитивно 
учене

•Влияние, положителен
образ за себе си 

•Принос, Сътрудничество

Възможности • Кибертормоз

• Кражба на 
самоличност 

• Реч на омразата

• Злоупотреба

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

• Онлайн присъствие

• Онлайн репутация

• Договор за споделяне

ТЪЛКУВАЙ

• Формати

•Принос/ 
Сътрудничество/ Участие

РЕАГИРАЙ
• Насочете се към активно 

участие

АТР 
 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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5. Фокус върху СЪТРУДНИЧЕСТВОТО / РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ И 
КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ (7C)  (10 мин.) 
 
Сътрудничеството е близко по зна-
чение до участието и представлява 
здравословно взаимодействие с 
други хора в онлайн обществата 
чрез уикита, блогове, игри и 
социални медии. То включва 
ценности и нагласи, свързани с 
активното сътрудничество и с 
разрешаването на конфликти. 
Медиите могат да бъдат причини за 
конфликт (те предават стереотипи, 
поляризират ...), а също така могат 
да помогнат за разрешаването на 
конфликт (противодействие на 
речта на омразата, засилване на дебата ...). 
Вижте речник и въведение  
 
 

 Разделение на МИГ категории / индикатори:  СЪТРУДНИЧЕСТВОТО / 
РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО 
ОБЩУВАНЕ 
 

Учениците трябва да могат да: 

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 Свобода на словото  

 Участие  
 
 
 
 
6. Оценка и обратна връзка (45 мин.)  
 

опишат използването на социалните медии

разбират начина, по който социалните медии са организирани как разпространяват съдържание, 
както и начина, по който събират данни

изберат кои социални медии да използват за лични / колективни ситуации (онлайн присъствие и 
онлайн репутация))

разпознава и изброява различните видове участие / сътрудничество, достъпни онлайн

се ангажират в смислени и конструктивни дейности онлайн

Сесия 4: 45 мин. 
 

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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Помолете учениците да напишат презентация за себе си в избрана социална медия (под 
формата на публикация), в която да представят един от своите културни интереси 
(музика, игри, история и т.н.). Всяка група избира един от постовете и упражнява 
критично мислене по въпроса, като предлага предложения как да го подобри. Обсъдете 
дали може да бъде публикувана и защо. 
 

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). 
 
 

ПРОЧУВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО / РАЗРЕШАВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИ И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ  

Принос към социалните медии чрез ТУИТ, ПУБЛИКАЦИЯ, ВИЗУАЛНА 

ИСТОРИЯ … 

 
ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА ЛОГИКАТА НА РАБОТАТА В МРЕЖА И ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕТО 

 
 ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И РАБОТА В МРЕЖА  (2 x 45 мин.) 

 
 Разгледайте три социални мрежи: напр. Facebook, Twitter и Instagram 
 Какви са техните функционалности?  
 Как те насърчават работата в мрежа? 
 Забелязвате ли сдържаност?  
 Как можете да видите анализите и статистиките си?  
 Какво ви казват те за вас самите? Щастливи или нещастни ви правят? 

  

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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 Обмисляне на НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕТО: КИБЕРТОРМОЗ 

(45 мин.)  
 
Използвайте Mentimeter или Beekast или подобно приложение, за да накарате 
учениците да гласуват дали следните твърдения са верни или неверни: 
 Кибертормозът е тормоз.  
 Кибертормозът няма никакви реални последствия.  
 Кибертормозът може да бъде спрян, ако се сигнализира на време.. 
 
Пребройте резултата от гласуването и дискутирайте в час.  

  

Съвет за учителя: 

Анонимното гласуване може да даде по-искрени отговори по тези чувствителни теми.  

 
 

 ОЦЕНКА (45 мин.)  
Разгледайте десетте най-добри Instagram акаунти по държави в Уикипедия: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Instagram_accounts#By_country 
 

Сравнете с тези във вашата страна.  
Какви прилики и разлики виждате?  

 

Съвет за учителя: 

Може да дискутирате относно глобалната младежка култура и начина, по койте се разпространява от социалните 
медии. Позволете на учениците да изберат акаунт в социалните медии, който искат да проучат, и им помогнете да 
развият критичен поглед върху това, на което са изложени.  
 

 
ЕТАП 2  (16-17):  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ  

 
 ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ: (45 мин.) 
Онлайн търсене 

 Нека учениците влязат в Google или някоя друга търсачка и да потърсят 
имената си или имената на някой известен, когото харесват (YouTuber или 
инфлуенсър).  

 Какво забелязват в този човек? Класирането/ Рейтинга на страницата, 
харесванията, коментарите трябват да бъдат взети предвид.  

 Направете обща дискусия в класа за това как могат да подобрят онлайн 
репутацията си…  

 

 
 

 Обмисляне на  НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА: РЕЧ НА ОМРАЗАТА 

(2 x 45 мин.) 
Ролева игра:  
 

 Разделете класа на малки групи и накарайте всяка група да напише текст, при който 
ученикът е тормозен онлайн и е подложен на реч на омразата.  

 Заедно с класа проведете дискусия за възникналите чувства и емоции, за 
последствията офлайн и за правните последици.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-followed_Instagram_accounts#By_country
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Съвет за учителя: 

В много европейски държави, речта на омразата е незаконна и може да бъде докладвана.  

 
 ОЦЕНКА  (45 MINS)    

 
Писане на есе: човек, който познавате е намерил лъжи за себе си в онлайн 
пространството. Как ще му/ѝ помогнете да се отнесе към ситуацията?  

 
 
ЕТАП 3 (18-19): 
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО Ѝ.  

 
 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ (45 мин.) 

Създаване на онлайн портфолио:   
 Нека учениците да влязат в WordPress и да започнат да създават свой профил.   
 Помолете ги да помислят за типовете съдържание, което биха искали да 

публикуват.  
 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯ (Продължение) (2 x 45 мин.) 
Създаване на онлайн портфолио:    
 Нека учениците да публикуват документ по техен избор (от минали курсове или 

други часове)  
 Наблюдавайте коментарите и отговорите на WordPress  
 Какви тендеции се наблюдават според учениците и защо?  
 

 ОЦЕНКА  (45 мин.)  
Нека учениците да напишат публикация за това, което са научили за 
социалните медии. По време на сесията за съвместно писане трябва да им 
помогнете да преразгледат публикацията. След като я редактират, 
насърчете ги да я публикуват там, където е най-подходящо (може да бъде 
в училищен вестник или блог, блог на национален вестник…) 

 

Съвет за учителя: 

Съставете съвместна таблица от оценки, определящи точки за всяка от трите части: сътрудничество, участие 
и принос.  
 

 

 


