
Какво е  
медийно 
образование 
в училищата



Какво  
обсъждате 
цял ден?

Днес ще преминем 
през разделянето


на дроби.

... 

... 



Училището

ще затворят

за няколко 

дни.

В нашия клас всички 
вече знаят за това. 

Мисля, че ще останем 
вкъщи за две седмици. 

Вече и по новините 
говорят.

Казват, че училището 
ще е затворено


за една седмица.

Какво си мислиш?

Братовчед ми

от гимназията каза, 


че училището ще 
бъде затворено


за една седмица,

но не каза защо 



Какво 
има?

...вирус...
В понеделник


ще е почивен ден

Да, в класа на брат 
ми, казаха, че 

следващата седмица 
вече може да не 

идват

Казват, 
че има 

нов 
грип. 



Понеделник

Татяна Ивановна
обаждане

09:05!!

Къде си? Защо 
никой не дойдо 

на училище? 
Чакам те в час.



Как разбра,

че днес сме 

на училище?

Какво значи 
това?

Аз какво, ще вярвам

на всички фалшиви 

новини? Мога 

да филтрирам 
информацията

Трябва да проверите няколко източника. 
Ако някой се позовава само на думите


на познати, казва го на емоции и не може

да даде за пример никаква официална 
информация, тогава най-вероятно това


е просто клюки. Това ми казаха в уъркшоп

в Центъра за Независима Журналистика.



Какво друго 
учат там? Там може да изучавате


как работят медиите, 
телевизията, радиото, 

подкастите, новинарските 
страници. Кои са троловете, как 

да се справим

с дезинформацията, как да 

намерим вярната информация 
за уроците. Дори как да станете 

блогър. 

Това се нарича уроци по 
медийно образование,

те се 
провеждат


в някои 
училища.

Уау, защо 
ние нямаме 

такова 
нещо?

Ще науча 
повече

за това 

медийно 
образова
ние ще ви 

кажа.



Здравейте!

Децата ви цял ден днес 
говорят за някакво медийно 

образование.

Тъкмо за това и дойдох.

Здравейте! 



Научих повече

за това медийно 

образование..

Наистина

се 

провежда

в много 

училища..

А ще го има ли 
в нашето?

УРА!

Говорих да ходим

на екскурзия в Център


за Независима 
Журналистика



Всъщност, можете

да изберете медийното 
образование като курс 

по избор

в училището си.

И информация 
за радио


ли има в това 
медийно 

образование?

А за 
троловете? 

А за 
блогърите?

Има!



Е, отново 
няма…

И за 
троловете 

няма

да разберем.

Определено

ще измислим нещо!

Засега нямаме 
такъв учител, 
който може


да ви преподава 
медийно 

образование

Можете да изберете 
медийно 

образование,

но имате нужда

от учител, който


ще премине този 
курс и ще може

да преподава


в училището ви.



Е, нова учебна 
година, нови теми, 

но няма нови 
предмети. 

Бих искал вече

да отида на някаква 

екскурзия.

Или за 
майсторски клас.

Благодаря ви, деца,

за цветята! Забравих


да ви кажа най-
важното…

От тази година 
ще ви 

преподавам 
медийно 

образование. 

УРА! Най-накрая! 
Вие сте най-

добрият учител!



А вие какво 
правите тук?

Медийно образование 
можете да изберете


и вие!

Всички сме 
дошли


да се запишем

за медийно 

образование!
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