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Този наръчник е формиран от следните елементи:
•Модул 1: ЗНАЙ
•Модул 2: РАЗВИВАЙ
•Модул 3: ДЕЙСТВАЙ
•Модул 4: ПРОМЕНЯЙ
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МОДУЛ 1

ЗНАЙ

ЗНАЙ

60-180 минути

в час
Информация за НПО обучителя и учителя

Основна цел на образователния процес

Цели на Модул 1. Знай

Този наръчник има за цел да обсъди
ситуацията със защитата на правата в
Европа и да помогне на учениците да си
представят как бихме могли да имаме
Европа, изградена върху защита на
гражданството и правата на човека.

1.да обясни на учениците за проекта
Граждански права за училища и как
той работи
2.да даде възможност на учениците
да открият европейското
гражданство и правата на човека
през реални случаи
3.да помогне на учениците да
изберат кои тема и казус са поинтересни за проучване във връзка с
тяхната ситуация, страна и интереси

ВЪВЕДЕНИЕ

ВОДЕНО ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

20 МИНУТИ

Добре дошли в Граждански права
Съществува широка пропаст между правата, гарантирани от ЕС и
упражняването на тези права. Неясни закони, безсилие или страх от
репресивни мерки спират хората да знаят и упражняват правата си. В
проекта Граждански права искаме да видим как, кога и къде хората в ЕС
могат самостоятелно или колективно да защитават и подобряват правата
си. Искаме също да видим къде са спирани да упражняват правата си и
как транснационалното сътрудничество може да изгради бъдеще, в
което правата са активно защитавани и увеличавани.
Забележка: Това може да бъде под формата на презентация или в друг формат по избор. Този
текст трябва да се презентира пред класа, но може също да го кажете и чрез свои думи.

Проектът Граждански права за училища
Това е вашето време!
Вие сте няколко души в клас, но с проекта Граждански права за
училища имате възможността да сте много повече.
Този проект е прозорец към Европа: присъединявате се към
ученици от 10 европейски страни. Ученици от България, Франция,
Германия, Унгария, Италия, Португалия, Полша, Румъния,
Словакия и Обединеното кралство. Вие водите подобни, но
различни животи, живеете в подобни, но различни географски
области, но сте обединени от еднакви права!
В проекта Граждански права искаме да намерим начини да
работим заедно за гражданство и човешки права. Един от
начините, по които искаме да постигнем това, е работата с
училища, университети и най-важното с вас – учещите се.
Ние не искаме само да обсъдим с вас ситуацията със защитата на
правата в Европа, но и да си представим с вас как можем да
изградим Европа, основаваща се на защита и разширяване на
гражданството и човешките права. Също така искаме това да е
шанс за вас да си взаимодействате и да си представите защитата
на правата с други ученици от цяла Европа. Така че, когато е
възможно, мислете за това как да споделите идеята си без да
използвате много текст на собствения си език.

Проектът Граждански права за училища

Проектът Граждански права за училища

В проекта Граждански права искаме да намерим начини да работим заедно за
гражданство и човешки права. Един от начините, по които искаме да постигнем това,
е работата с училища, университети и най-важното с вас – учещите се.
Ние не искаме само да обсъдим с вас ситуацията със защитата на правата в Европа,
но и да си представим с вас как можем да изградим Европа, основаваща се на
защита и разширяване на гражданството и човешките права. Също така искаме това
да е шанс за вас да си взаимодействате и да си представите защита на правата с
други ученици от цяла Европа. Така че, когато е възможно, мислете за това как да
споделите идеята си без да използвате много текст на собствения си език

Кои сме ние

МОЛЯ ПОСТАВЕТЕ ТУК
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
НПО ОБУЧИТЕЛЯ И
СЪТРУДНИКА

Кои сме ние

Правим това в сътрудничество с Европейски алтернативи (ЕА), която е
транснационална организация и гражданско движение промотиращо
демокрацията, равенството и култура отвъд националната държава. През 7-те
си години активност в континента Европейски алтернативи развива уникален
модел на граждански активизъм:

транснационален // локален // Инклузивен // Креативен
Експериментален // Социален // политически // културен
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Темите на проекта Граждански права

Темите, които искаме да покрием с вас, са някои от най-важните
проблеми с правата в Европа днес.
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Гражданство: какви права
имаме като европейски
граждани и какви права
имаме ако живеем в
Европа, но нямаме
европейски паспорт?

Миграция: какви права
имаме и какви трябва да
имаме, когато се движим в
Европа и когато влизаме в
Европа?

Дискриминация: Как се
отразява статуса ни на
това как ни третират в ЕС?
Как да си представим
Европа, която защитата по
равно правата на всички?

Темите на проекта Граждански права

Темите, които искаме да покрием с вас, са някои от най-важните
проблеми с правата в Европа днес.
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•Социални права: Какви
права на социална помощ
имаме в ЕС, какво става,
когато се преместим друга
страна от ЕС?

PRV
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Личен живот: Когато публикуваме нещо в
социалните медии или наша снимка е
качена онлайн, какво можем да направим?
Как да говорим за защита на правата в
контекста на правителствено наблюдение?

Граждански права за училища: как работи

Най-важната част от този проект сте вие, с вашите умове,
въображение, креативност и умения и това е проект, в който
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО е основната дейност!
Готови ли сте за голямо транснационално събиране, където ще
споделим информация, теми, креативност и образование от човек на
човек?
Първото нещо, което трябва да знаете е, че в това транснационално
пътуване сте подкрепяни от външен НПО обучител.
Ролята на НПО обучителя е да ви води през този срок и занапред.
Също така сме на разположение за въпроси и помощ по време на
проекта през следващите седмици. Можете да се свържете с нас на:

Ролева игра: отбор европейски граждани!

Това е за разчуване на леда и
представяне на неформалните и
академични умения на класа.

Учителят или ученик трябва да събере
всички карти, тъй като те ще бъдат
полезни за модула РАЗВИВАЙ, когато
класа ще бъде разделен на групи,
съставени въз основа на интересите и
уменията им.

Нужни материали: карти и химикалки

Цели:

Инструкции: всеки ученик взима карта и
пише името си, едно умение или нещо
(или неща), което харесва да прави. (5
минути)
След това всеки ученик се представа
пред другите, използвайки картата.

1.Да разберем по-добре компетенциите
на класа
2.Да стимулираме обмена на
информация за предстоящата работа
3.Да подкрепим лидерството ви като
хора с уникални ценности, способности
и умения

Указания за тази игра могат да бъдат намерени и свалени от
тук.

15 минути

Работа по модули

Ученици, трябва да знаете, че нашият проект с вас е съставен от 3
модула:

TOЗНАЙ
KNOW

РАЗВИВАЙ
TODEEPEN

ДЕЙСТВАЙ и ПРОМЕНЯЙ

ACTANDCHANGE

Всеки модул отговаря на фаза, която съставя образователния процес и която ще ви
води към създаването на промяна като европейски граждани.

Граждански права за училища: как работи

Образователно представяне на учениците
Важна цел на проекта Граждански права за училища е да подтикнем
вас – учениците да учите възрастните и други европейски ученици за
гражданството и човешките права, използвайки креативен,
експериментален и иновативен език.
В края на всеки модул ще имате за задача да съобщите на общността
на проекта Граждански права за резултата от общата ви работа в клас
и в града ви!

Темите на проекта Граждански права

Можете да го направите чрез:
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правене на запис
и използване на
web радио

публикуване на
стена в Twitter

създаване на
видео

създаване на
анимирани
слайдове

рисуване на
комикс

използване на
всички форми и
езици, които ви
идват на ум

Но ще се върнем на това по-късно

Общността на проекта Граждански права
Защо искаме да създадем образователно представяне за всяка стъпка
от проекта?
Защото хората могат да учат от
едно образователно
представяне и да открият друга
информация или решения или
езици за общуване
Защото това е начин да
общуваме с други ученици и
широката общественост и да
изградим международна
гражданска общност,
фокусирана върху темите на
проекта

Защото образователното
представяне е начин да
участваш, да бъдеш активен,
да работиш съвместно

Онлайн платформата
За да създадем общност и да споделяме материали създадохме онлайн платформа на проекта, на
която ви молим да дадете живот и да се ѝ се насладите.
Защо платформа за онлайн общност?

За да създадем съвместно и
транснационално пространство
за европейски права и
гражданска култура

За да създадем база данни с
отворено съдържание,
практики и идеи, създадени от
граждани относно правата и
европейското гражданство

За да насърчим знанието на
международно ниво за темите
на проекта

Ученическата онлайн платформа е система за съвместно учене. Базира се на "peeragogy", образование и знание
създавано и консумирано от учениците съвместно. Онлайн общността позволява на всеки да качва материали,
постове и комуникационни продукти, разделени по теми.
Това е web адреса:

Трите стъпки на образователния процес на Граждански права
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Един инклузивен и образователен
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Трите стъпки на образователния процес на Граждански права

ДЕЙСТВАЙ и ПРОМЕНЯЙ

•

ДЕЙСТВАЙ е резюме на това как можете
да се задълбочите в проблемите с
гражданските права! В него ще намерите
примери за други кампании по света и ще
Ви помогне да измислите тема и как да я
представите пред по-широка публика.

•

ПРОМЕНЯЙ е част от кампанията ни
„Изискай правата си!“. Това, което
искаме, са твоите идеи как гражданските
права могат да бъдат защитени на
европейско ниво! Ще събираме идеи от
цяла Европа и най-добрата идея ще бъде
представена пред европейските
институции в Брюксел – така че измислете
страхотна добра идея!

ACTANDCHANGE
• Тази фаза ще е възможността да изнесем
развитата тема извън училище, за да
насърчим взаимодействие с голям брой хора
по проекта.
•

След като завършим наръчника
РАЗВИВАЙ, искаме да Ви насърчим да
помислите как във Вашата общност
можете да организирате дискусии
относно проблемите свързани с
гражданските права или да помогнете за
защита им.

•

На уебсайта ще намерите два наръчника –
ДЕЙСТВАЙ и ПРОМЕНЯЙ

ЗНАЙ БРИФИНГ, ВОДЕН ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

10 МИНУТИ

Граждански права
Основните ценности на ЕС са човешките права:
достойнство,
свобода,
демокрация
равенство
Подписана и обявена на 7.12.2000 г. Хартата на основните права на ЕС е
един текст, който покрива всички граждански, политически,
икономически и социални права на европейските граждани и хората,
живеещи на територията на ЕС.
Забележка: Това може да бъде под формата на презентация. Този текст трябва да се
презентира пред класа, но може също да го кажете и чрез свои думи.

граждански права
Има два вида права, защитени на ниво ЕС
• Граждански права получава всеки европейски
гражданин. Те включват правото да отправяш
петиции до Европейския парламент, да
гласуваш на европейски избори и да се
кандидатираш на общински избори в страната
членка, в която живееш (без значение от коя
страна от ЕС идваш), както и правото да
живееш, учиш и работиш в друга страна от ЕС.

• Основните права са много по-широки и поблизки до това, което обикновено се счита за
права на човека. Те включват правото на личен
живот, свобода на словото и забрана на
дискриминацията. Те важат за всеки, но само
когато една от институциите на ЕС предприеме
действия (включително и главните институции:
ЕК, ЕП и Съвета) или когато държава-членка
действа по законите на Съюза. Например когато
държава-членка прави европейски закон
национален или когато действа в съответствие
с обща политика на Съюза (като Общата
миграционна политика).

Тези две категории права най-често поставяме под общия знаменател „граждански права“.

граждански права

Какво е Европейският съюз?
ЕС е икономическо и политическо сътрудничество
между 28 независими държави, които са предоставили
част от суверенитета си на институциите на ЕС.
Направили са това, за да придобият колективна сила в
сектори, в които се просперира най-вече чрез общи
усилия.
ЕС е основан като следствие от Втората световна война
от 6 държави – Белгия, Франция, Западна Германия,
Италия, Люксембург и Нидерландия. В момента се е
разширил до 28 страни от цяла Европа.
ЕС се ръководи от 4 органа:
1. Европейският съвет, който представлява
националните правителства и поставя приоритетите и
основните политики на ЕС. Няма формална
законодателна власт. Председателството му се поема
на всеки 6 месеца от различна държава.

2. Европейската комисия е съставена от по един
комисар от държава-членка. Тя предлага нови закони и
гарантира, че те са прилагани във всички страни.
3. Съвета на министрите представлява правителствата
на държавите-членки. Той преглежда и одобрява
законите, предложени от ЕК. Той е горната камара на
ЕС.
4. Европейският парламент обсъжда и одобрява
законите предложени от Съвета на министрите. Той е
единствената европейска институция, избирана от
гражданите (на всеки 5 години). Това е долната камара
на ЕС.
Другите институции включват Съда на ЕС, Европейската
централна банка и Европейската сметна палата.

граждански права

Европейско гражданство
Според Съда на ЕС „ на европейското гражданство
му е писано да бъде основна черта на гражданите
на държавите-членки“: това е представено през
1992 от Договора от Маастрихт. Член 9 от ДЕС
гласи: Всеки гражданин на страна членка ще е
гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза ще е
допълнително и няма да замества националното“.
Всъщност европейското гражданство е
второстепенно гражданство, то е допълнително.
Има над 500 милиона граждани на ЕС. Те са
граждани на Австрия, Белгия, България, Хърватия,
Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия,
Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия,
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,

Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия, Словения, Испания, Швеция и
Обединеното кралство.
Еврото е единната валута на свободния пазар на
стоки, услуги, хора и капитал.
Благодарение на премахването на граничния
контрол между повечето страни от ЕС хората могат
да пътуват свободно през по-голямата част от
континента, както и да работят, живеят и учат в
другите страни.

Сега зависи от вас!

ОТКРИВАНЕ ПОВЕЧЕ

ВОДЕНО ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

30 мидути до 2
часа

Информация за НПО обучителя и учителя

30 min

1h 30 min

2h 30 min

30 минути
Казуси
Сега ще навлезем в дълбочина и ще разгледаме
различни сфери на гражданските права.
1.Разделете класа на малки групи (от около 5 души)
и им дайте въвеждаща бележка и по един казус за
всяка група (на хартия или ги насочете онлайн)
2.Имате 15 минути да прочетете и обсъдите в малки
групи темите
3.Изберете представител на групата и представете
на класа за 2 минути вашият казус, използвайки
формуляра
4.Гласувайте – класът трябва да гласува за една
тема, с която после да се занимае в повече детайли

Домашна работа
Разкажете на съученици и приятели какво се случи
по време на откриването на първия модул на
проекта!
В същите малки групи:
Изберете език и форма на комуникация (видео,
комикс, статия – виж Ученически лист: Представете
проекта си! по-долу)
*ЗАДАЧА #1: направете креативна презентация на
вашата група, вашите умения и интереси
*ЗАДАЧА #2: направете креативна презентация на
вашата държава и вашия град
*ЗАДАЧА #3: представете темата и казуса, за които
четете и мнението си по въпроса
Качете това на уебсайта на Граждански права!

Вариант 2: 1.5 часа

Казуси: 1 час
Сега ще навлезем в дълбочина и ще разгледаме
различни сфери на гражданските права.
1.Разделете класа на малки групи (от около 5 души) и
им дайте въвеждаща бележка и по един казус за всяка
група (на хартия или ги насочете онлайн)
2.Имате 15 минути да прочетете и обсъдите в малки
групи темите
3.Изберете представител на групата и представете на
класа за 2 минути вашият казус, използвайки формуляра
4.Гласувайте – класът трябва да гласува за една тема, с
която после да се занимае в повече детайли

Домашна работа
Разкажете на съученици и приятели какво се случи по
време на откриването на първия модул на проекта!
В същите малки групи:
Изберете език и форма на комуникация (видео, комикс,
статия – виж Ученически лист: Представете проекта си!
по-долу)
*ЗАДАЧА #1: направете креативна презентация на
вашата група, вашите умения и интереси
*ЗАДАЧА #2: направете креативна презентация на
вашата държава и вашия град
*ЗАДАЧА #3: представете темата и казуса, за които
четете и мнението си по въпроса
Качете това на уебсайта на Граждански права!

Вариант 2: 1.5 часа

Казуси: 1 час
Сега ще навлезем в дълбочина и ще разгледаме различни
сфери на гражданските права.
Разделете класа на малки групи (от около 5 души) и им
дайте въвеждаща бележка и по един казус на всяка група
(на хартия или ги насочете онлайн)
Имате 30 минути да прочетете и обсъдите в малки групи
темите
Попълнете формуляра и изберете представител на
групата
Всеки представител на група представя казуса пред класа
за 5 минути с помощта на формуляра
Развиване на тема: 15 минути
1.Всеки ученик написва на дъската тема, казус или дума,
която го интересува повече и казва на останалите
причината за това в 30 секунди.
2.С помощта на думите на дъската класът взима решение
за казуса и темата, които да развива.

Домашна работа: 15 минути подготовка
Прочетете домашното Ученически лист: Образователно
представяне – Представете се! и обсъдете как ще
направите това! (15 минути)
В същите малки групи:
Изберете език и форма на комуникация (видео, комикс,
статия – виж Ученически лист: Представете проекта си!
по-долу)
*ЗАДАЧА #1: направете креативна презентация на вашата
група, вашите умения и интереси
*ЗАДАЧА #2: направете креативна презентация на вашата
държава и вашия град
*ЗАДАЧА #3: представете темата и казуса, за които четете
и мислите си по въпроса
Качете това на уебсайта на Граждански права!

Вариант 3: 2.5 часа

Казуси: 1 час
Сега ще навлезем в дълбочина и ще разгледаме различни
сфери на гражданските права.
Разделете класа на малки групи (от около 5 души) и им
дайте въвеждаща бележка и по един казус на всяка група
(на хартия или ги насочете онлайн)
Имате 30 минути да прочетете и обсъдите в малки групи
темите
Попълнете формуляра и изберете представител на
групата
Всеки представител на група представя казуса пред класа
за 5 минути с помощта на формуляра
Развиване на тема: 30 минути
Всеки ученик написва на дъската тема, казус или дума,
която го интересува повече и казва на останалите
причината за това в 30 секунди.
С помощта на думите на дъската класът взима решение за
казуса и темата, които да развива.

Образователно представяне: 1 час
Кажете на общността на проекта Граждански права какво
се случи по време на откриването на първия модул на
проекта!
Изберете език и форма на комуникация (видео, комикс,
статия – виж Ученически лист: Представете проекта си!
по-долу)
В същите малко групи:
*ЗАДАЧА #1: направете креативна презентация на вашата
група, вашите умения и интереси
*ЗАДАЧА #2: направете креативна презентация на вашата
държава и вашия град
*ЗАДАЧА #3: представете темата и казуса, за които четете
и мислите си по въпроса

апендикс

апендикс

ФОРМУЛЯР ЗА КАЗУС
заглавие:
Часа:

КЪДЕ се е случило?

КОИ ПРАВА се обсъждат в този казус?

КОЙ е въвлечен в казуса?

КАКВО се е случило?

КОГА се е случило?

ЗАЩО се е случило?

Продължи?

МОДУЛ 2

РАЗВИВАЙ

РАЗВИВАЙ

в час
Информация на НПО обучителя и учителя

60-180 минути

ВЪВЕДЕНИЕ

ВОДЕНО ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

Добре дошли във втория модул на проекта Граждански права за
училища.
В тази стъпка от процеса искаме да сте активни граждани, работещи със
съучениците си, за да намерят информация и да предложат решения по
темата, която преди това избрахте!
Това, което ще започнем днес, е да развием знанията си по темите, които
дискутирахме предишния път, мислейки как да станем активни граждани
по тази тема и да развием материал, с който учим други за гражданските
права.

5 минути

Активен гражданин?

Активните граждани са хора, които мислят, че гражданството не
е предопределен статут, който идва с паспорта, а активно
упражнение по сътрудничество с цел правенето на света по добро
място за всички!
Активното гражданство е свързано с концепции като права на
човека, равенство, включване, недискриминация, разнообразие
и социална справедливост

Активен гражданин?

- Активният гражданин мисли, че споделянето на проблеми и решения може да помогне за
подобряване на обществения живот;
- Активният гражданин е различен от „пасивния гражданин“, който оставя другите да взимат
решения и не е запознат с обществените въпроси.
- Активният гражданин е и наблюдател, който иска да работи съвместно с институциите за да
намери решения за проблемите и да променя политики.

Мисли глобално, действай локално

GLOBAL

Чрез проекта Граждански права искаме да работим
съвместно по световни теми на местно ниво и да
свържем информацията от локалното ниво с
глобалното чрез общността на Граждански права.
В проекта искаме също да отворим дебат относно
някои от най-належащите проблеми с правата на
човека и гражданството в Европа и да си
представим как заедно да подобрим защитата на
човешките права.

LOCAL

Как да развием темата си на местно ниво: подход на гражданска журналистика
Също позната като обществена
журналистика, гражданската журналистика
е начин да се интегрира журналистиката в
демократичния процес. Тя осигурява на
хората подробни новини и информация за
проблемите, от които най-много се
интересуват, като така подхранва дебат и
действия. Практикува се от вестници,
радиа и телевизии по цял свят.
Зародена в началото на 90-те, основното и
кредо е, че журналистиката трябва да
надхвърли съобщаването на информация:
тя трябва да овластява обществото.
Журналистите и тяхната публика не са вече
наблюдатели на социално-политическите

процеси, а по-скоро активни граждани:
хора с отговорността да се самоуправляват,
а не просто пасивни приемници, учеща се
общност, която обсъжда проблеми с факти
за това как работят нещата, как да
ограничат проблемите и какви решения
виждат.
Тази журналистика може да се използва, за
да повиши общественото знание за
проблемите, да даде възможност на
гражданите да определят новините чрез
запитвания. Както и да използва влиянието
на медиите, за да поставя социалнополитическия дневен ред, да повдига
проблемите си и така да влияе на процеса
на взимане на решения.

СТЪПКА 1

ПОДГОТОВКА

10 МИНУТИ

ВОДЕНА ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

В този модул вашият клас ще работи като
група, за да разгледа проблеми с правата,
засягащи обществото Ви. Ще Ви разделим на
три различни роли за този проект.
Можете да използвате картите от ролевата
игра от модула ЗНАЙ (клас от европейски
граждани), за да разберете коя роля на кого
отива

1) Групата на мениджърите на проекта (3
ученици)
2) Групата на репортерите (5+ ученици)
3) Групата на дизайнерите на историята
(5+ ученици)

Сега разделете класа си на 3 групи

Групата на мениджърите на
проекта
(3 ученици)

Това е групата, която има ясно
идея и знае как да постигне целите
на проекта като стимулира
останалите да достигнат заедно до
целта
•
Тази група е отговорна за
развиването на проекта,
координирането и подкрепата на
работата на другите групи,
комуникацията за проекта с учителя
и външния говорител и за качване
на материали на страницата на
Граждански права
•

Групата на репортерите
(5+ ученици)
• Това е групата, която обича да
разкрива и анализира нови
гледни точки в един казус
• Тази група е отговорна за
консултирането с различни
социални актьори, за
проучването и за провеждането
на интервюта

Групата на дизайнерите на
историята
(5+ ученици)
• Това е креативната група,
която ще експериментира с нов
език и начини на комуникира
• Тази група е отговорна за
събирането на информацията
доставена от репортерите и да
намери креативен начин да я
представи на глобалната
общност

Сега разделете класа си на 3 групи

СТЪПКА 2

ИЗСЛЕДВАЙТЕ ТЕМАТА СИ

30 МИНУТИ

ВОДЕНА ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

Работете заедно в групите си, за да намерите
повече информация по темата, по която решите
да работите, фокусирайки проучването си на
местно ниво.
Проверете в интернет, Twitter и вестниците
Обсъдете, споделете идеи и решете в какво
бихте искали да се задълбочите.
Споделете идеите на малката си група с всички
останали и вземете общо решение какво да
правите!
(Можете да съхранявате линковете в затворена
група във Facebook или хранилище като
delicious.com)

Информация на НПО обучителя и учителя
Трябва да се уверите, че разполагате с техника
свързана с интернет в училището (компютри,
таблети, принтери).
Тази стъпка може да бъде изпълнена и чрез
смартфоните на учениците, като по този начин
ги обучавате как да намират информация с тези
средства.
Ако нямате интернет, можете също да
помолите учениците (няколко дни
предварително) да потърсят информация и да
донесат напечатани копия в училище.
Това може да бъде направено като домашна
работа – или ако имате повече от 60 минути,
може да удължите времето.

СТЪПКА 2

ОЧЕРТАВАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ

15 МИНУТИ

ВОДЕНО ОТ НПО ОБУЧИТЕЛЯ

Ако урокът е само 1 час, часът ще свърши след тази част.
Ще трябва предварително да решите кои от следващите стъпки да останат за
домашна работа и кои да за в час. В края на секцията има примерна таблица.
Ще трябва да решите предварително и ролята, която ще играете в следващите
2 стъпки.

Какво следва?
Имаме редица неща за вършене
(Забележка за НПО обучителя и учителя:може да е и като
домашна работа, работа в час или работна в час през
следващата седмица).

Мениджъри на
проекти –
изключително важно
за вас е да държите
проекта в правилна
посока, така че
слушайте добре!

Стъпка 3
Първо трябва да определите кой е включен.
Ако погледнете Ученически лист: Кой е
включен? ще видите, че в него са вписани
много хора, които могат да бъдат включени в
проекта. Използвайки този лист, с групата си
трябва да помислите какво общо имат те с
темата, която сте избрали, каква
информация имат те, за която да ги
интервюирате, с кого можете да се свържете
или други идеи. Това трябва да отнеме
между 30 минути и 1 час и ако се
затрудните, използвайте отбора репортери за
помощ или се свържете с НПО обучителя или
вашия учител!

Стъпка 4
След като помислите за това кой е включен е
време да развиете историята! Използвайки
информацията, която сте събрали и картата
на актьорите е време да решите в какво
искате да се задълбочите и как ще го
направите. Това трябва да отнеме между 30
минути и 1 час.
Например:
•Интервюирайте граждани, за да чуете
тяхното мнение по темата
•Интервюирайте други ученици и питайте за
мнението им по вашата тема
•Консултирайте се с експерти и набавете
повече информация по случая

• Консултирайте се с граждани и местната
власт за специфична случка, която е
станала в града ви и е свързана с проекта
ви
• Помолете местни НПО-та, работещи по
тема за повече информация и подкрепа
Можете да се върнете на Ученически лист:
Развитие на историята за напомняне за
това!

Стъпка 5
Следващият етап е подготовка за
интервютата. Това е моментът на
дизайнерите на историята, които трябва да
измислят подходящ език за представяне на
проекта. Точно като медията, която
създадохме в първия час, има няколко
начина да споделите историята, която
разработвате. Дизайнери на историята, Вие
трябва (за домашно/в час) да решите заедно
кой метод от Ученически лист: Представете
проекта си искате да използвате и го
предложете на групата си. В следващия час
групата трябва да обсъди и да се съгласи с
метода, който ще използва.

Стъпка 6
Следват интервютата и проучването!
Група на репортерите – сега е Ваш ред да се
концентрирате! След като решите какъв да е
форматът за представяне на посланието Ви е
време да решите как да извършите
проучването. Репортери, Вие ще сте отговорни
за подготвянето на интервютата или
проучването и цялата група ще Ви помага да го
осъществите!
Може да провеждате интервюта извън
училище, използвайки Skype, e-mail или
телефон. Зависи от средството, с което
решите да представите проучването си. Ако
целите да се консултирате с много ученици
или искате да направите видео, най-вероятно
ще изберете да използвате метода лице в
лице.

И не забравяйте, че ако се разделите на
малки групи можете да извършвате различни
интервюта по същото време.

Стъпка 7
Сглобяване на всичко.
След като съберете всички проучвания,
групата на дизайнерите на историята трябва
да обедини цялата информация в избрания
формат, а мениджърите на проекта трябва да
се уверят, че всичко е качено на страницата
на Граждански права!
След като всичко е готово, проверете онлайн
работата на другите училища и погледнете
онлайн наръчниците ДЕЙСТВАЙ и ПРОМЕНЯЙ
и се включете в по-активно.

ГРАФИК ЗА МОДУЛ РАЗВИВАЙ
60 минути час

ГРАФИК ЗА МОДУЛ РАЗВИВАЙ
120 минути час

ГРАФИК ЗА МОДУЛ РАЗВИВАЙ
180 минути час

УЧЕНИЧЕСКИ ЛИСТ: КОЙ Е ВКЛЮЧЕН?

Gesellschaftliche
Wasfont-ils
tun
sie??
ГРАЖДАНСКИ
ACTEURS
SOCIETAUX
AKTЬОРИ
Какво
Que
правят?
Attori
sociali
Akteure Cosa fanno?

Institutionen
Institutions
Институции

Istituzioni

Verbände
Associations
Асоциации

Associazioni

Bürger/innen
Citoyens
Граждани

Cittadini
Expert/innen
Experts
Експерти

Esperti

Studierende
Etudiants
Ученици/студенти
Studenti
Sonstige?
Autres
Други?
?
Nessun

altro?

Welche
Art von
Namen
der
Personen,
die wirда се
Quel
За каква
type информация
d’information
Имена
Noms
на des
хората,
personnes
с които
à contacter
можем
Quali
informazioni
Nomi
Informationen
könnte
kontaktieren
könntendelle
pourrais-je
мога
да питам?
leur ich
свържем
potremmo
persone
von
ihnen erhalten?
demander
? ottenere da loro?

che potremmo
contattare

Note

Anmerkungen
Бележки
Notes

УЧЕНИЧЕСКИ ЛИСТ: РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЯ
Използвайки информацията, която сте събрали и картата на актьорите, решете в какво искате да
се задълбочите и как да го направите.

Например
Развийте определена история на гражданин за вашата
тема
Консултирайте се с други ученици и питайте за
мнението им по вашата тема
Консултирайте се с експерти и набавете
повече информация по случая

Консултирайте се с граждани и местната власт за специфична случка,
която е станала в града ви и е свързана с проекта ви
Помолете местни НПО-та, работещи по темата за повече
информация и подкрепа

УЧЕНИЧЕСКИ ЛИСТ: ПРЕДСТАВЕТЕ ПРОЕКТА СИ
Тук ще намерите напътствия и линкове за това как да използвате различните медийни форми за
представяне на проекта си.

УЧЕНИЧЕСКИ ЛИСТ: ИНТЕРВЮТА И ПРОУЧВАНЕ
ГРУПАТА НА РЕПОРТЕРИТЕ подготвя интервютата и всички групи помагат в
осъществяването

Може да провеждате интервюта извън училище, използвайки Skype, e-mail или
телефон. Зависи от средството, с което решите да представите проучването си. Ако
целите да се консултирате с много ученици или искате да направите видео, найвероятно ще изберете да използвате метода лице в лице.

Ако се разделите на малки групи можете да извършвате различни интервюта по
същото време
Материали: http://matadornetwork.com/bnt/13-simple-journalist-techniques-foreffective-interviews/
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