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• Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики” – дейност „Стратегически 

партньорства“, сектор "Училищно образование", 

проекти "Стратегически партньорства за подкрепа на 

иновациите"

• Координатор: Норвегия

Партньори: Белгия, Австрия, Румъния, 

Турция, България
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• развиването на медийна грамотност - приоритет на 

Европейската комисия;

• актуална тема за образователни проекти не само в 

Европа, а и в целия свят;

• бързо технологично развитие в света;

• акцент на дигитално-медийната грамотност като условие 

за добра професионална реализация;

• смислено интегриране на технологиите в учебния 

процес – условие за модерно и ефективно обучение;

Актуалност:
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• необходимост от умения за ориентиране в съвременния 

информационен поток;

• създаване на мрежа за сътрудничество между 

училищата за споделяне на добри педагогически идеи;

• създаване и развитие на партньорство с НПО за 

проектиране и споделяне на опит и прилагане на най-

новите технологии и методи на обучение в училище;

• превръщане на учениците в активна страна в 

обучението и създатели на ресурси.

Актуалност:



ЦЕЛИ:

1

3

2 повишаване на мотивацията и 

ангажираността на учениците към 

тсобственото образование и развитие; 

социално-икономическа интеграция 

чрез използване на журналистика за 

интердисциплинарно обучение;

4
стимулиране на интегралното знание 

и придобиване на ключови умения 

чрез международно сътрудничество;

подобряване на  методологията за 

медийна грамотност и 

междукултурното учене в 

институциите-партньори чрез обмен 

на добри практики;

подобряване на училищните процедури 

за авторско право и електронна 

безопасност.



Целева група:

1

1

2 Непреки участници – всички учители и 

ученици от училищата – партньори по 

проекта.

3

Преки участници:  

 10  учители  от училищата –

партньори по проекта;

 по 60 ученици от училищата –

партньори по проекта;
Координатор: НПО PRIOS, Норвегия 



Необходимост от въвеждане на медийно обучение в училище

Медиите/средствата за

масова информация и

влиянието им върху живота

на младите хора;

Медийните текстове и

формите на комуникация.

 Безопасен интернет и

кибертормоз;

Медийната грамотност и

поведение онлайн - нетикет.

1 Програми 1

2 Филми

2
3

Уеб сайтове
3

4

Изображения



Полезност на проекта за учителите:

1

3

2 създаване на електронно образователно 

съдържание под формата на он-лайн 

ресурси  OERs (Online Educational 

Resources) за формиране на медийна 

грамотност чрез учебното съдржание;

4
развитие на дигиталните 

компетенции, проектирането и 

използването на електронно 

съдържание, достъпно чрез Windows, 

IOS, Chrome и Android платформи);

повишаване на квалификацията на 

учителите в областта на дигитално-

медийната грамотност и 

интегралното преподаване;

усъвършенстване на езиковите 

компетенции, работа в екип, създаване, 

апробиране и популяризиране на 

иновативни педагогически идеи.



Полезност на проекта за учениците:

1
2 Формиране на уменията за живот и 

учене в глобалната култура; развитие на 

дигиталните умения и компетентности;

3

Придобиване на уменията да:

• получават информация от 

различни източници;

• анализират  и изследват как са 

“конструирани” медийните 

послания(печатни, вербални, 

визуални или мултимедийни);

• оценяват явните и скрити медийни 

послания в съответствие със 

своите етични, морални и/или 

демократични принципи;

• изразяват  или създават  свои 

собствени медийни съобщения 

чрез използване на различни 

медийни инструменти.

развиване на комуникативни умения на 

чужд език; формиране на умения за 

личностна и житейска реализация; 

подготовка за професиите на бъдещето.



Проектни дейности и визити:

 РАЗРАБОТВАНЕ НА Е-ОБУЧИТЕЛНИ 

МОДУЛИ В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИТЕ 

ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, 

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, 

МЕЖДКУЛТУРНО УЧЕНЕ;

 ГРУПОВА ДИСКУСИЯ ЗА 

РАЗБИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

ПОНЯТИЕТО МЕДИЯ;

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН ДЕБАТ 

ЗА РОЛЯТА НА СВОБОДНИТЕ МЕДИИ;

 ГРУПОВИ РАБОТИЛНИЦИ: МЕДИЙНА 

ГРАМОТНОСТ, КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, 

МЕЖДКУЛТУРНО УЧЕНЕ;

 РАЗРАБОТВАНЕ НА Е-ОБУЧИТЕЛНИ 

МОДУЛИ В ПОДКРЕПА НА 

УЧИТЕЛИТЕ ЗА МЕДИЙНА 

ГРАМОТНОСТ, КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, 

МЕЖДКУЛТУРНО УЧЕНЕ;

 ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА 

КОМЕНТАРЕН МАТЕРИАЛ И АНАЛИЗ 

НА ФАЛШИВИ НОВИНИ;

 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ИГРИ ЗА 

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ И 

МЕЖДУКУЛТУРНО УЧЕНЕ;

 ДОКЛАДИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И 

ТЪРСЕНЕ НА АВТЕНТИЧНИ НОВИНИ 

НА НАЦИОНАЛНО НИВО С ЦЕЛ 

ПРОВЕРКА НА ДОСТОВЕРЕН 

ИЗТОЧНИК



Дейности за управление на проекта:

1
2 11.03.2020 г. – 14.03.2020 г.

гр. Виена, Австрия;

Представяне на  анализ на нивото на 

медийната грамотност и обучението по 

критично мислене в училищата-партньори; 

напредък по проекта, финансови въпроси

27.10. 2019 г. – 31.10.2019 г.

гр. Стеншер, Норвегия;

https://jlt-project.eu/

Представяне на проекта – цели, графика с 

мобилности, очаквани резултати; бюджет

https://jlt-project.eu/


Учебна, преподавателска и обучителна дейност

1

3

2 27.04.2022 г. – 29.04.2022 г.

гр. София, България

учебни работилници по медийна грамотност, 

критично мислене и междукултурно учене

Нереализирани мобилности 

поради пандемията от COVID-19:

 Белгия – 2021 г.

 Румъния – 2021 г.

07.02.2022 г. – 10.02.2022 г.

гр. Брюксел, Белгия;

проведена онлайн – виртуален дебат



Резултати 

1 Повишаване на квалификацията и дигиталните 

компетентности на учителите;

Дигитализиране на процеса на обучение чрез 

използването на електронно учебно 

съдържание и интегриране на медийната 

грамотност в предметите от КОО «Обществени 

науки»;

2 Проектиране, създаване и управление на 

медийно съдържание от училищата – партньори 

по проекта;

 Създадена мрежа за обмен и споделяне между 

учителите от училищата – партньори по проекта;

Партньорство с НПО.



Създадени интелектуални продукти

1 Наръчник за учители с Предложения за 

учебни дейности за обучение на медийна 

грамотност, критично мислене и 

междукултурно  учене

2 Хибридна платформа за отворено публикуване на 

цифрови новини – коминация между социални 

медии и вестник (https://wenewz.be/) . Платформата 

е  образователен инструмент, който вече е активен и 

се използва успешно от учениците в учебните 

часове и извънкласни  дейности.

www.wenewz.com

http://www.wenewz.com/


Устойчивост на проекта

1 Организиране и провеждане на 

вътрешно институционални 

квалификации с представяне на 

резултатите от проекта;

Междуучилищен обмен;

2
2

Публикуване на създадените интелектуални 

продукти по проекта на сайта на II АЕГ със 

свободен достъп: www.2els.com

http://2els.com/%E2%80%9Cjournalism-learning-

tool%E2%80%9D

3
2

Обучение по медийна 

грамотност в избираемия 

модул на профилирана 

подготовка по история и 

цивилизации и чужди 

езици.

http://www.2els.com/
http://2els.com/%E2%80%9Cjournalism-learning-tool%E2%80%9D
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УТРЕ СТЕ ВИЕ!

Можете да посетите сайта на проекта         https://jlt-project.eu/

https://jlt-project.eu/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851258
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851258
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До  нови срещи 
в бъдещи проекти 



https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851258
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851258

