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Въведение

Водещ партньор

Институт по образование за възрастни Данте (Adult Education Institution Dante)

Партньори

Института по образование за възрастни Данте, Градската библиотека на Риека,
Glafka, ArtSmart и Unione della Romagna Faentina ще разработят учебната програма и
обучителните материали, а Сдружение „Юни Партнерс“ ще предложи адаптации на
програмата за възрастни хора със специални образователни потребности и
трудности.
Обучителните материали ще бъдат преведени на 6 езика - английски, хърватски,
чешки, латвийски, италиански и български.

Цел на учебната програма

Основната цел на учебната програма е да се увеличи достъпността до нови
комуникационни технологии за възрастни хора и да се развие културата на четене
сред гражданите на възраст над 60 години.

Целева група

Местни групи, на възраст над 60 години, които се интересуват от развитието на своите
компетенции относно наличните онлайн ресурси за четене. От 12-те участници, 2ма ще са
възрастни хора с увреждания.

Участниците от всяка партньорска организация (общо 72) ще преминат обучението за
учебната програма за онлайн четене за възрастни.

Структура на учебната програма

Учебната програма се състои от 6 области за развитие на определени компетенции
и предоставя насоки за прилагане, специално насочени към възрастни със
специални образователни потребности.

6-те модула включват 40 учебни часа, като един учебен час е с продължителност 45
минути. 30 часа ще бъдат проведени лице в лица, а останалите 30 – онлайн,
използвайки платформата на проекта.
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Области и теми на учебната програма

Модул ТЕМА ВРЕМЕ (ЧАСОВЕ)

ЗА
ТЕМА ЛИЦ

Е В
ЛИЦ

Е
(30)

ОНЛАЙ
Н

(30)

ОБЩО
(60)

1: Дигитални технологии
Търсене на информация 3 1 2

22

Имейл 4
3 1

Социални мрежи 6
6 0

Портал за онлайн четене 1
0 1

Национални каталози за
онлайн библиотеки 4 0 4

Приложения за
електронни книги 4 2 2

2: Критично четене Критично четене 2
1 1

10
Фалшиви новини и
дезинформация 5

3 2

Онлайн безопасност 3
1 2

3: Комуникация и
дебати

Умения за общуване 1 1 0

5Подготовка за дискусия 2 0 2

Сплотяване на групата 2 0 2

4: Читателски клуб Видове читателски
клубове 2

1 1
9

Формиране на читателски
клуб 3

2 1
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Определяне на план за
четене 4

2 2

5: Критично писане Въведение и определения 4
1 3

9Рецензии на книги 3
3 0

Постове новини 2
0 2

6: Гостуване на автори Избор на автора гост 1
0 1

5Организиране на събитие 2
2 0

Модериране на разговор 2
1 1

Резултати от учебната програма

МОДУЛ ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ЛИЧНОСТНИ
УМЕНИЯ И НАГЛАСИ

1: Дигитални
технологии

● разпознаване на
интернет
браузъри

● идентифициране
и разграничаване
на дигиталните
приложения и
инструменти за
комуникация като
социални медии,
видео разговори
или имейл

● какво е силна
парола

● разпознаване на
потенциални
заплахи в онлайн
среда

● запознаване с
наличните и
подходящи
приложения и
формати за
електронни книги

● използване на
интернет
браузъри за
търсене на
информация

● създаване на
силна парола

● създаване и
използване на
имейл и акаунт
за видео
конференции

● създаване на
профил в
социалните
медии

● безопасно
използване на
приложения и
инструменти

● избиране и
използване на
приложения за
електронни
книги

● оценява
по-високо факта,
че онлайн
средата
подпомага
комуникацията и
ученето

● повишена
информираност
за това как
библиотеките
могат да се
използват за
подобряване на
техните
дигитални
компетенции

● по-голяма
увереност в
използването на
дигиталните
технологии за
комуникация и
четене
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● запознаване с
наличните книги
на различни
езици

● отдаване под
наем и сваляне
на електронни
книги

 

● използване на
наличните
хранилища за
книги на
различни езици

● използване на
каталози на
онлайн
библиотеки

● регистриране и
използване на
платформата за
онлайн четене

● чувстват се
по-комфортно да
разучават и
експериментират
с дигиталните
технологии

2: Критично
четене 

● определяне на
термина
„фалшиви
новини и
дезинформация“

● определяне на
термините
„критично четене
и подтекст

● определяне и
описание на
начините за
получаване на
информация от
медиите в
днешно време

● оценяване на
отрицателното
влияние на
фалшивите
новини върху
обществото

● сравняване и
оценяване на
достоверни
източници на
информация

● определяне на
понятието
„кражба на
самоличност“ и
изброяване на
начините за
защита на
информация
онлайн 

● разпознаване на
фалшиви новини
и
дезинформация

● тълкуване на
текстове от
критична гледна
точка

● намиране на
буквално и
метафорично
значение в
текстовете

● развиване на
креативно
мислене и
аналитично
мислене

● безопасно
използване и
споделяне на
лична
информация
онлайн

● осъзнаване за
последиците от
фалшивите
новини за
обществото

● повишена
увереност в
разграничаванет
о на фалшивите
новини и
дезинформацият
а от
фактическата
информация

● по-висока
информираност
за услугите,
предлагани от
библиотеките и
тяхната помощ
за достъп до
достоверна
информация
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3:
Комуникация
и дебати

● изброяване на
често срещаните
проблеми в
груповата
комуникация и
начините за
тяхното
разрешаване

● анализиране на
примери за
проблеми на
груповата
комуникация

● изброяване на
стъпките в
изследователски
я процес

● описание на
структурата и
процеса на
дискусията

● изброяване на
начините за
насърчаване на
сплотяване на
групата

● разбиране за
това защо
емпатията и
демократичните
ценности са
важни за
по-добрата
комуникация

● активно слушане
и асертивна
комуникация

● разрешаване на
потенциални
бариери за
общуване в
група

● формулиране и
използване на
ключови
въпроси и теми,
които могат да
разпалят
разговора и
дебата

● модериране и
участие в
дискусия

● проучване и
подготовка за
дискусия

● приемане на
чуждото мнение

● укрепване на
връзките с други
членове на
местната
общност и
връстници

● оценяване на
различните
начини за
комуникация в
група

● по-висока
осведоменост за
важността на
качества като
емпатия,
уважение,
достъпност и
автентичност в
общуването

● осъзнават
важността на
груповите
ритуали

4: Читателски
клуб

● определяне и
описание на това
какво е (онлайн)
читателски клуб и
ползите от него

● описание на
различни модели
и форми на
читателски
клубове

● определяне на
добър план за
четене

● описание на
начините на
комуникация
между срещите

● разработване на
предложение за
читателски клуб

● избиране на
ръководител и
организатор на
клуба

● избиране на
теми, автори и
дейности за
тематични
занимания

● онлайн
читателски клуб
(онлайн
дискусии,
социализиране)

● повишено
желание за
сътрудничество

● готовност за
работа като част
от творчески
екип
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● използване на
организационни
умения за
провеждане на
съвместни
дейности онлайн

5: Критично
писане

● описание и
анализиране на
рецензии на
книги

● описание и
анализиране на
онлайн
публикации на
новини

● описание на
наличните
блогове и
сайтове за
рецензии на
книги

● използване на
налични и
подходящи
сайтове за
преглед на книги

● писане и
публикуване на
рецензия или
препоръка за
книга

● писане и
публикуване на
кратко резюме
на групова
среща 

● използване на
платформата за
онлайн четене
за публикуване
на рецензии или
новини

● по-голямо
желание за
писане на
критики без
предразсъдъци

● повишена
увереност в
общуването с
други хора
онлайн

6: Гост автор

● предложения за
гостуване на
автор

● описание на
книги и теми,
които могат да се
дискутират с
автор

● описание на
процеса за
организиране на
събитие с гост
автор

● планиране на
събитие
свързано с
онлайн среща на
читателския
клуб

● модериране на
разговора

● повишена
увереност в
планирането на
събития и канене
на гост автор

● повишена
осведоменост за
услугите на
библиотеките и
тяхната помощ
при
организирането
на литературни
събития

Всички необходими презентации са налични тук.

https://drive.google.com/drive/folders/1PQv195B2tSVv_vwKBclCOO5wKRVQDPx0?usp=share_link
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Преди да започнете: Препоръки за обучителите

Този раздел предоставя препоръки, които обучителите, с всякакъв вид

компетентности и опит, трябва да вземат предвид преди курса да започне.

Обучителите трябва да следват препоръките по-долу, за да могат да проведат

по-оптимално обучение, улеснявайки груповите дейности. Подготовката за

семинара е от съществено значение  да се гарантира, че обучителите ще

адаптират дейностите, проведени по време на семинарите, така че, заедно с

участниците да разглеждат актуални теми или задачи, да помагат при

изпълняването на целите на обучението, като избират подходящи занятия,

съобразени с опита и нуждите на участниците.

Основни препоръки при работа с по-възрастни граждани:

● Направете проучване преди да започнете, за да разберете каква е

мотивацията на участниците, какви са техните очаквания, както и

уменията/знанията, които вече може би притежават относно темите на

курса, за да адаптирате дейностите според нуждите им.

● Поставете ясни цели: дискусията ще помогне на участниците да

преодолеят предразсъдъците си и да бъдат по-толерантни към хората с

различно мислене. 

● Задайте ясни правила: изслушвайте се внимателно; уважавайте мнението

на останалите; критикувайте идеи, не хора; избягвайте лошия език.

● Бъдете позитивни и търпеливи:  имайте предвид, че участниците са

възрастни хора и им е нужно повече време, много ясни инструкции и повече

повторения, за да изпълнят задачата. 

● Контролирайте продължителността на всяка дейност. Зададеното време

за изпълнението на задачите е ориентировъчно. Обучителите трябва да

съобразят времето с интересите на групата, като увеличават или

съкращават продължителността на дадена активност.
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● Подберете дейностите според предпочитанията на участниците: преценете

дали дадена активност е подходяща за нуждите на участниците или не.

Препоръчваме ви да се фокусирате върху активностите, които засягат

определен проблем, който участниците могат да имат или пък върху тези,

които са им по-интересни.

● Помогнете за по-учтивата комуникация: ако е необходимо се включете и

припомнете на участниците да уважават правото на останалите да имат

собствено мнение; не позволявайте разпространението на грешна

информация сред участниците; не допускайте участниците да се чувстват

лично засегнати, като наблегнете на факта, че е важно да се фокусираме

върху дадените идеи, а не кой ги предлага.

● Подчертайте, че групата е безопасно място, освободено от критики, за да

сподпомогнете за спокоен и здравословен разговор.

● Обучителят е отговорен за активността на всеки участник, без да

допуска някой да е твърде разговорлив, като контролира прекалено

интензивните диалози. Фасилитаторът трябва да даде изява на всеки да

изрази мнението си, като обръща специално внимание на

по-срамежливите. 

Авторски права

Всички учебни занятия ще бъдат лицензирани от Creative Commons Attribution -

Нетърговски - ShareAlike 4.0 International Licence.

CC BY-NC-SA: Това дава разрешение на трети лица да разпространяват, преправят,

променят и надграждат този материал чрез всякакъв носител или формат, само

при условие, че е дадено разрешение за разпространение от създателя. Ако
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разпространявате, преправяте или надграждате този материал, то трябва да

лицензирате променения материал при еднакви условия. 

CC BY-NC-SA включва следните елементи:

BY – Заслугите се дават на създателя 

NC – Разрешена е употреба само с некомерсиална цел на материала

SA –Адаптациите трябва да бъдат споделени при същите условия 

Насоки за обучителите за приобщаване на хора със специални

образователни потребности

Много често възрастните хора нямат никакъв или много малък опит с дигиталните

инструменти и технологии и срещат трудности при ученето, в следствие на

намалено зрение или слух, ограничена подвижност и т.н. В тази връзка, настоящият

раздел предоставя полезни съвети за обучителите, което ще осигури създаването

на приобщаващ и ефективен учебен процес. Още в самото начало, когато

организирате обучението, попитайте участниците дали имат по-специфични нужди

и ако е така се уверете, че сте получили цялата необходима ви информация, за да

може да подготвите и приложите подходящата адаптация на материалите.

Независимо дали в обучението участват лица със специални образователни

потребности, препоръчваме Ви да ангажирате поне двама доброволци (студенти,

внуци и т.н.), които ще бъдат на разположение, за да помагат на участниците при

изпълнението на задачите. В случай че има участници със специални

образователни потребности, е добре да включите още доброволци, за всеки

участник.
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Ако в обучението участват хора със зрителни увреждания, е необходимо

обучителите предварително да подсигурят четец за екрана, и инсталиран хардуер и

софтуер за електронни четци и гласови команди. При нужда, обучителят и

доброволците трябва да са подготвени да инсталират четеца на мобилния телефон

на обучаемия. Освен това, трябва да бъдат осигурени слушалки на хората със

зрителни нарушения, които ще използват четец, за да не пречат на обучителния

процес на останалите в групата. В посочения линк ще да намерите безплатни

ресурси, които може да използвате.

(https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/).

Някои от приложенията, които ще бъдат изучени по време на обучението, имат свои

функционалности за подпомагане на потребителите със зрителни нарушения.

Фейсбук, например, има функция наречена Automatic alternative text (автоматичен

алтернативен текст), която използва технология за разпознаване на тест, лица и

предмети, с цел да опише изображение на незрящи хора и хора със зрителни

нарушения. https://www.facebook.com/help/216219865403298

В случай че в обучението участват хора с увреден слух, обучителите трябва

предварително да подготвят устройство, което позволява използването на софтуер,

преобразуващ речта в текст (TTS), за да може всички дейности да са достъпни за

тези участници. (https://www.android.co/accessibility/live-transcribe/).

Ако в обучението участват хора с ограничена подвижност е от изключителна

важност да изперете място, което има необходимите удобства за достъпност. Ако е

необходимо, устройствата, използвани по време на обучението, могат да бъдат

сменени с такива, които позволяват използването на гласови команди, вместо

писане или използване на мишка.

Много е важно да се има предвид, че обучителят и доброволците в обучението,

трябва предварително да се запознаят с помощната технология, която ще се

използва по време на обучителните сесии. В допълнение към това, важно е да

https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.android.co/accessibility/live-transcribe/
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покажат на участниците основните функции на помощните софтуери и да им

помагат, докато свикнат с тях. В такива случаи е необходимо обучителят да

предвиди допълнително време и материали/ подготовка в плана за урока.

Където е необходимо, към модулите за обучение са добавени допълнителни съвети

и предложения за модификации и адаптации.

Модул 1: Дигитални технологии

Общ преглед

Модул Модул 1: Дигитални технологии

Целева група Хора на възраст 60+, които имат желание да развият своите компетенции, да се
научат да работят с онлайн ресурси за четене

Цел Първият модул е уводен и ще помогне на целевата група да използва ключови
ИКТ инструменти и програми за намиране на информация, комуникация и
достъп до електронни книги.

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:

● разпознават наличните интернет браузъри
● идентифицират и разграничават дигиталните приложения и инструменти

за комуникация, като социални медии, видео разговори или имел
● определят какво е силна парола
● разпознават потенциалните заплахи в онлайн средата
● разпознават наличните и подходящи приложения и формати за

електронни книги
● опишат процеса за отдаване под наем и сваляне на електронни книги
● използват интернет браузъри за търсене на информация
● създадат силна парола
● създават имейл и акаунт за видео конференции
● създават акаунт в социалните медии
● използват безопасно онлайн приложения и инструменти
● избират и използват приложения за електронни книги
● използват онлайн каталози на библиотеки
● се регистрират и използват платформата за онлайн четене на проекта
● учат самостоятелно
● оценят как онлайн средата дава възможност и поддържа комуникацията

и процесите на учене
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● разберат по-добре важността на библиотеките и как могат да се
използват за подобряване на дигиталните компетенции на хората

● бъдат по-уверени в използването на дигиталните технологии за
комуникация и четене

Продължителност 22 часа

Теми Търсене на информация, имейл, социални мрежи, платформа за онлайн четене
в общност, каталози на онлайн библиотеки, приложения за четене на
електронни книги

Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и проектор.
Резервирайте мястото поне 2 месеца предварително.

● Намерете обучители 

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да какъвто и да е опит или знания в
тази област.

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте информация за
най-близките места за хранене.

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с всички
участници. Ако има хора със специални образователни потребности/
увреждания трябва предварително да подготвите и предоставите всички
необходими инструменти, отговарящи на нуждите на участниците за
обучението.

● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат да обучаемите през
цялото време.

Д1.1 Търсене на информация

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителни дейности Продъл
жител-н

ост

(мин.)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение и „разчупване на леда“

Обучителят започва с кратко въведение
и представяне на първата сесия и
нейните основни цели. След това кани
участниците да се представят.

10

Разчупван
е на леда

Работен
материал
М1.1 – Дърво
на

На хората със
слухови
нарушения се
предоставя
писмено
описание на
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Обучителят представя първия работен
материал М1.1 - Дърво на
компетенциите. Тук е необходимо
участниците да изберат коя фигура в
диаграмата им харесва (тази, която
съответства на нивото им на дигитална
компетентност и колко уверени се
чувстват при използването на дигитални
инструменти) и да я оцветят. След като
всички са готови, участниците
представят схемите си и обяснявят своя
избор, като пръв започва обучителя.

компетенциит
е

задачата,
както и
устройство,
което
позволява
използването
на софтуер за
преобразуван
е на речта в
текст.

Хората със
зрителни
нарушения
могат да
опишат
своето ниво
на дигитални
умения,
вместо да
оцветяват.

2. Задача: За какво използвате
интернет?

Участниците се разделят на групи от по
4 души. Всяка група получава листя за
писане и химикалки. Тъй като основната
цел на това звено е търсене на
информация в интернет, групите са
помолени да обсъдят за какво могат да
използват интернет. Обучителят
предоставя Материал 2 със следните
изречения: Използвам интернет за ...
/Семейството ми използва интернет
за… Когато са готови, участниците
представят идеите си Обучителят
проследява дискусията им с
презентация на PowerPoint и задава
допълнителни въпроси: Кога за
последно използвахте интернет?
Можете ли да опишете своя опит през
последната седмица? Какво бихте
искали да можете да правите на
компютър? Кого молите за помощ? Как
се свързвате с интернет?

10 Презента-
ция

Дискусия

Групова
дейност

Материал
Д1.1 – За
какво
използвате
интернет?

Хартия

Химикалки

Компютър

Проектор

PowerPoint
презентация:

Д1 – Търсене
на
информация
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3. Задача: Търсене в интернет

Участнице сядат пред компютрите.
Обучителят пита участниците с кои
интернет браузъри са запознати и
показва различните видове като Firefox,
Chrome и др. След това демонстрира как
да отворят Google Chrome и посочва
полето, където се изписва онлайн
адреса на началната страница на
браузъра. Обучителят обяснява и дава
нагледни примери за какво служи това
поле и как да отворим дадена
уебстраница. Обучителят демонстрира
тази дейност: име и цел на уебсайта в
горната част; връзки към различни
видове информация; менюта отгоре,
отстрани и отдолу; стрелка за връщане
назад (бутон).

Взимайки предвид, че повечето
възрастни участници използват
интернет за четене на новини,
следващата дейност ще бъде
сърфиране в онлайн новинарските
портали. Обучителят инструктира
участниците да намерят следната
информация в интернет: а) доклад за
времето за следващата седмица; б)
последните местни новини; в)
последните спортни новини, г)
театрална или кино програма за
уикенда. Участниците избират една от
гореспоменатите категории и започват
да търсят в интернет, а обучителят и
доброволците помагат, където е
необходимо.

20 Презента-
ция

Индивиду-
ална

работа

Компютри

PowerPoint:

Д1 – Търсене
на
информация

Преди да
започнат с
изпълнението
на задачата,
обучителят
демонстрира
как се
променя
резолюцията/
размера на
съдържаниет
о на
страницата,
яркостта и
контраста на
екрана.

Обучителят
показва как
да настроят
също силата
на звука.

6. Обратна връзка:

Обучителят завършва сесията и моли
участниците да изброят 3 ключови думи
за това, което са научили, обяснявайки,
защо са важни за тях. Провежда се
кратка групова дискусия.

5 Обратна
връзка
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Материал Д1.1 – Дърво на компетенциите

Раздел Търсене на информация

Дейност Дърво на
компетенциите

Номер на
дейността

Материал Д1.1 – Дърво на компетенциите

Продължит
елност на
дейността

Изберете една фигура в диаграмата, която според вас съответства на вашето ниво на
дигитална компетентност и доколко се чувствате уверени в използването на дигитални
инструменти, и я оцветете.
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Материал Д1.2 – За какво използвате Интернет?

Раздел Търсене на информация

Име на
дейността

За какво използвате
Интернет

Номер на
дейността

Материал Д1.1 – За какво използвате
Интернет?

Описание на
дейността

За какво използвате интернет? За какво семейството Ви използва интернет?

Избройте колкото се може повече примери:

● за пазаруване онлайн

●

●

●

Д1.2 Имейл

Учебен план за присъствено обучение

No. Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин.)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение
Обучителят поздравява присъстващите,
след това се представя и дава кратка
информация за темите, които ще се
разглеждат следващите 3 часа.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл
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2. Задача: Безопасност и етикет при
използване на интернет

Обучителят задава следните въпроси:
● Имате ли имейл?
● Знаете ли как да разпознаете

потенциалните заплахи онлайн?
● Какво е имейл етикет?
● Разликата между формален и

неформален имейл?

10 Разчупване
на леда

Дискусия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

3. Презентация: Какво е имейл?

Кратък преглед на това какво е имейл,
предимства, как изглежда имейл адрес.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

4. Презентация: Как да създадем силна
парола?

Обучителят представя теоретично как
се създава силна парола онлайн.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

5. Задача: Създаване на силна парола

Всеки от участниците, с помощта на
обучителя и доброволците, създават
своя парола, която ще използват при
създаването на имейл, и след това ще
проверят дали е достатъчно „силна“ на
следния сайт:

https://www.security.org/how-secure-is-my-p
assword/

10 Индивидуа
л-на

работа

Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

Доброволци,
които да
помагат на
участниците

6. Презентация: Създаване на имейл

Обучителят показва на обучаемите как
да създадат свой имейл адрес в Gmail, и
след това, може да препоръча и друг
имейл доставчик, популярен в страната.

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

7. Задача: Създаване на имейл акаунт

След като обучителят е показал
нагледно как се създава имейл, сега
участниците трябва да се опитат сами
да създадат свой имейл акаунт.
Обучителят и доброволците дават

15 Самостоя-т
елна

работа

Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
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насоки и помагат на всеки, който има
нужда.

Д1 - Имейл

8. Задача: Използване на имейл
стъпка-по-стъпка:

● Писане и изпращане на имейл
● Прикачване на снимки/ файлове
● Как да отговорим на имейл

(четене на имейл, опции за
четене, отваряне на прикачени
файлове, отговаряне на имейл)

● Промяна на подписа
● Излизане от имейл профила си

Обучителят използва презентацията си
и демонстрира нагледно дейностите
описани по-горе. След това участниците
повтарят показаното.

Обучителят и доброволците трябва да
наблюдава участниците и да помагат на
тези, които имат нужда от помощ при
изпълнението на възложените им
задачи.

45 Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Имейл

9. Обратна връзка:
След края на раздела, обучителят казва
на участниците, че до 2 седмици ще им
изпрати имейл. Всеки от участниците, от
своя страна, трябва да отговори на
имейла бързо, тъй като това е част от
обучителния процес.
Целта на този имел е…
1. Да провери какво участниците са
запомнили от курса, задавайки им
няколко въпроса свързани с
обучението. 
2. Да провери как участниците прилагат
на практика наученото досега,
задавайки въпроси за това как
използват наученото.
Тези дейности ще помогнат на
обучаемите да затвърдят знанията
придобити по време на модула.

10
Дискусия

Оценяване

Оценяване
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М1.3 Социални медии

Учебен план за присъствено обучение

No. Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят поздравява присъстващите,
след това се представя и дава кратка
информация за темите, които ще се
разглеждат следващите 2 часа.

5 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
A1 – Мобилни
приложения

2. Задача: Цел за използване на
социални медии

Част 1

Обучителят раздава на всички
участници специален шаблон, пастели,
цветни моливи или маркери, на който да
направят първата си публикация в
социалните медии. Целта на всеки
участник в групата е да направи
интересна първата си публикация в
социалната мрежа. Публикацията
трябва да включва кратка история за
човека и целта защо той / тя иска да
използва социалните медии.

Когато всички са готови, обучителят
показва пред групата постовете на всеки
един. Останалите в групата трябва да
решат дали харесват“ поста или не. За

15 Разчупване
на леда

Дискусия

Дъска
пастели,
цветни
химикалки
или маркери

Материал
Д1.3 – Пост в
социалните
медии

Хората с
увредено
зрение
работят с
доброволец,
който да
помага в
изпълнението
на задачата.
Доброволецъ
т рисува
картината,
под
напътствията
на обучаемия
и обяснява
„постовете“
на
останалите в
групата.
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всяко „харесване“ обучителят лепи
стикер върху поста.

Следва групова дискусия на тема „За
какво може да се използват социалните
медии“

Обучителят пише отговорите на дъска и
ако е необходимо допълва списъка.

3. Теория: Мобилни приложения

Обучителят дава информация за това
какво са мобилните приложения, къде
могат да се намерят и как се свалят от
Google Play и  App Store

5 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 – Мобилни
приложения

4. Задача: Магазини за мобилни
приложения

● Google Play и App Store за смарт
телефони

● Структура и опции за търсене

Участниците изпълняват поставените
им задачи – отваряне на онлайн
магазини за мобилни приложения и
търсене – гледайки примера на
обучителя. Всеки участник използва
собствения си телефон.

Необходимо е обучителят и
доброволците непрекъснато да
наблюдават обучаемите и да им помагат
когато е необходимо.

10 Самостоя-т
елна

работа

Мобилни
телефони
(всеки
участник е
необходимо
да има свой
мобилен
телефон)

WiFi

В случай че
някои от
участниците
нямат
мобилен
телефон, или
не могат да
работят с
такъв, трябва
да се
предостави
заместващо
устройство.
Доброволцит
е оказват
помощ при
нужда.

5. Презентация: Фейсбук

Обучителят дава информация за това
какво е Фейсбук и много нагледно
обяснява как се създава профил във
Фейсбук.

5 Презента-ц
ия

Видео

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Фейсбук

6. Задача: Създаване на профил във
Фейсбук

Всеки участник създава свой профил
във Фейсбук.

Обучителят трябва да наблюдава
участниците при изпълнението на
задачата и ако е необходимо да окаже

10 Индивиду-
ална

работа

Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор

PowerPoint
презентация: 

Доброволцит
е показват на
обучаващите
се със
зрителни
нарушения
как да
използват
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помощ на тези, които изпитват
затруднения.

Д1 - Фейсбук опцията на
Фейсбук -
автоматичен
алтернативен
текст - и им
помагат да
персонализи-
рат
настройките.

7. Задача: Как да използваме Фейсбук?

● FACEBOOK структура
● FACEBOOK структура на стената
● FACEBOOK профил
● Как да намерим и добавим

приятели във Фейсбук
● Как да правим публикации
● Как да „реагираме“ на

публикации от други хора
● Как на намерим и следваме групи

във Фейсбук
● Как да намерим и следваме

Фейсбук страници
● Използване на чат или Messenger
● Как да излезем от Фейсбук

профила си

Докато обяснява, обучителят показва
нагледно на екрана различните функции
и дейности във Фейсбук. Обучаемите, от
своя страна, повтарят всички дейности,
използвайки своя фейсбук профил.

Обучителят и доброволците следят
непрекъснато дали някой има нужда от
помощ.

35 Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор

PowerPoint
презентация: 
Д1 - Фейсбук

Когато е
необходимо,
доброволците
помагат на
обучаемите

8. Обратна връзка:

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с няколко
изречения какво от наученото ще им
бъде от полза. Кратка дискусия

5 Оценяване

No Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП



Project Ref: 2020-1-HR01-KA204-077729

1. Въведение и загрявка

Обучителят поздравява участниците,
представя се ако е необходимо, и след
това представя темите, които ще се
изучават в следващите 2.5 часа.

След това, обучителят може да попита
обучаемите какви приложения
използват за гласови/ видео
съобщения.

5 Презента-ц
ия

Дискусия

Лаптоп
Проектор

PowerPoint
презентация: 
Д1 - Whatsapp

2. Презентация: Какво е WHATSAPP?

Как да настроим WHATSAPP за телефон
Android и компютър.

5 Презента-ц
ия

Видео

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Whatsapp

Доброволцит
е помагат
когато е
необходимо

3. Задача: Настройки на WHATSAPP за
телефон

Всеки участник сваля приложението,
инсталира го на телефона си и прави
необходимите настройки.

Обучителят помага на участниците,
когато се затрудняват.

5 Самостоя-т
елна

работа

Телефон
(всеки
участник е
необходимо
да има свой
мобилен
телефон)

WiFi

Доброволцит
е помагат
когато е
необходимо

4. Презентация: Как да използвам
WHATSAPP

● Как да си пишем с някого в
WHATSAPP

● Как да напишем съобщение или
да изпратим гласово съобщение

● Как да сменим статуса си в
WHATSAPP

● Как да изпращаме файлове в
WHATSAPP

● Как да изпратим gifs в WHATSAPP
● Как да звъннем на някого с аудио

и видео връзка

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 

Д1 - Whatsapp

Доброволцит
е помагат
когато е
необходимо

5. Задача: WHATSAPP видео разговор

Обучителят разделя групата по двойки.
Всяка двойка се опитва да комуникира
помежду си с видео разговор.

Обучителят обикаля около участниците,
за да провери дали някои се нуждаят от

10 Работа по
двойки

Телефон
(всеки
участник е
необходимо
да има свой
мобилен
телефон)
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съдействие при изпълнението на тази
задача.

WiFi

6. Теория: Създаване на групи в
WHATSAPP

Обучителят показва на обучаемите как
да създадат група в WHATSAPP, как да
добавят хора към групата и да изпращят
съобщения.

5 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Whatsapp

7. Задача: Създаване на групи в
WHATSAPP

Обучителят разделя участниците на
по-малки групи. Всяка група трябва да
измисли тема, да създаде група в
WHATSAPP на тази тема и да използва
всички опции, които предлага
приложението.

Обучителят обикаля около участниците,
за да провери дали някои се нуждаят от
помощ при изпълнението на тази
задача.

10 Групова
работа

Телефон
(всеки
участник е
необходимо
да има свой
мобилен
телефон)

WiFi

Доброволцит
е помагат
когато е
необходимо

8. Теория: WHATSAPP за компютър

Обучителят дава информация как се
използва WHATSAPP web и WHATSAPP на
компютър.

5 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Whatsapp

9. Теория: TWITTER и създаване на
профил в TWITTER

Обучителят презентира какво е TWITTER,
как са си направим профил в TWITTER и
как да си изберем име за профила си.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Twitter

10. Задача: Създаване на профил в
TWITTER

Всеки участник създава свой профил в
TWITTER.

Ако е необходимо, обучителят помага на
обучаемите да изпълнят задачата си.

10 Самостоя-т
елна

работа

Зала с
компютри

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Twitter

Доброволцит
е оказват
помощ на
обучаемите.

Най-добрият
вариант за
използване
на Twitter от
хора със
зрителни
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нарушения е
Select-to-Speak

11. Дейност: Компоненти на TWITTER

Обучителят показва нагледно
интерфейса на Twitter, как да „туитваме“
новини, как да търсим информация в
приложението, компоненти, писане на
съобщения и др.

15 Демонстра
-ция

Зала с
компютри
Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Twitter

12. Обратна връзка

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с няколко
изречения какво от наученото ще им
бъде от полза
.

5 Оценяване

No Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят поздравява участниците,
представя се ако е необходимо, и след
това представя темите, които ще се
изучават в следващите 2 часа

5 Презента-ц
ия

Дискусия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Youtube

2. Теория: Какво е YOUTUBE?
Създаване на профил в YOUTUBE.

Какво е YOUTUBE и как да създадем
профил в YOUTUBE – кратка презентация.

5 Презента-ц
ия

Видео
материали

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Youtube

3. Задача: създаване на профил
YOUTUBE

Участниците трябва да създадат свой
акаунт в YOUTUBE.

Необходимо е обучителят да следи
участниците и да им помага при нужда.

10 Самостоя-т
елна

работа

Зала с
компютри
Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Youtube

Доброволцит
е оказват
помощ на
обучаемите
при
изпълнението
на задачите.
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4. Презентация: Как да работим с
YOUTUBE

Обучителят представя нагледно на
обучаемите как се търси конкретно
видео в YOUTUBE, запазване на видео за
по-късно, абониране за конкретни
YOUTUBE канали, качване на видеа и т.н.

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Youtube

5. Презентация: Социални медии
INSTAGRAM

Какво е INSTAGRAM, как да създадем
профил в INSTAGRAM.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Instagram

6. Дейност: Създаване на профил в
INSTAGRAM

Всеки участник е необходимо да
създаде свой профил в платформата на
INSTAGRAM.

Обучителят оказва помощ когато е
необходимо.

10 Индивиду-
ална

работа

Телефон
(обучаемите
трябва да
разполагат
със свой
смарт
телефон)

WiFi

Alternative Text
Support прави
Instagram
достъпен за
хора със
зрителни
нарушения

7. Презентация: Как да използваме
INSTAGRAM

Темите, които ще се разглеждат са:
„сделване“, качване на „стори“,
настройки, публикации, качване на
снимки, и др.

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор
PowerPoint
презентация: 
Д1 - Instagram

8. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 думи какво са
научили и ги записва на
таблото/дъската с кратко обяснение.

10 Дискусия

Оценяване

Табло
Оценяване

Материал Д1.3 – Публикации в социални медии

Модул Дигитални технологии

Дейност Публикации в
социални медии

Номер на дейността Д1.3 – Публикации в социални медии

https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
https://about.instagram.com/blog/announcements/improved-accessibility-through-alternative-text-support
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Описание Направете първата „публикация“ в социалните медии. Публикацията трябва да включва
кратка история за вас и защо искате да използвате социалните медии.
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Може да използвате стикери с емотикони, за да направите съобщението си по-интересно.
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Д1.6 Приложения за четене на електронни книги

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителни дейности Продъ
лжите
лност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение:

Обучителят започва с представяне на
сесията и нейните основни цели. След
това разделя участниците на двойки и
на PowerPoint представя лога на
различни приложения. На двойките се
дава 1 минута, за да се опитат да
запомнят колкото се може повече
приложения. След 1 минута двойките
записват имената на приложенията.
Когато всички са готови двойките

15 Работа в
група

Упражне-н
ие за

разчупван
е на леда

Компютър

Проектор

PowerPoint:

Д1 –
Приложения
за четене на
електронни
книги

Хартия

За лица със
зрителни
нарушения:
обучителят е
необходимо
да им назове
колкото се
може повече
приложения
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споделят своите списъци. Обучителят
задава следните въпроси: Знаете ли
какво е приложение? Запознати ли сте
с други приложения освен
гореспоменатите?

Химикалки

2. Задача: Приложения

Обучителят дава определението за
приложение: това е вид софтуер,
който може да се инсталира и
стартира на компютър, таблет,
смартфон или други електронни
устройства. Това е придружено от
презентацията на PowerPoint с
дефиницията, категориите и примери за
различни приложения: Развлечения,
Новини, Пътувания, Игри, Социални,
Помощни програми, Здраве и фитнес,
Доставка на храна, Пазаруване и др.

Обучителят обяснява, че приложенията
ни помагат в извършването на различни
ежедневни дейности, но могат да се
използват и за четене на книги. Въпреки
че много хора все още предпочитат да
четат хартиени издания, приложенията
за четене имат своите предимства.
Например, не е нужно да носите чантата
си пълна с книги и не е нужно да
посещавате физически книжарници и
библиотеки.

15 Презента-
ция

Компютър

Проектор

PowerPoint:

Д1 –
Приложения
за четене на
електронни
книги

3. Задача: Приложения за четене на
електронни книги

Представяне на различни приложения
за четене на електронни книги достъпни,
както за компютър, така и за телефон и
таблети. Примери за такива приложения
са: ReadEra, Бързи книги, eBooks, Inkitt,
Bookmate, Amazon Kindle, Free Books and
Audio Books.

15 Компютър

Проектор

PowerPoint:

Д1 –
Приложения
за четене на
електронни
книги

4. Chitanka.info

Обучителят представя безплатното
приложение Chitanka.info, което

35 Компютър

Проектор

PowerPoint; 

При
необходимост,
доброволците

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.chitanka.app&hl=bg&gl=US
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позволява търсене на книги и автори,
разглеждане на книги от дадена
категория, сваляне на книги, споделяне
на книги с приятели. За целта не е
необходима регистрация.

Обучителят показва стъпка-по-стъпка
как се използва приложението,
започвайки от инсталирането му на
компютър. След това, с помощта на
обучителя, участниците трябва да
свалят приложението и да го отворят.
Когато всички са готови с тази задача,
обучителят представя опциите на
приложението, къде са най-новите
книги, от къде се търсят книги/автори по
категории, каталозите на книги/автори и
как да се свалят избраните книги. Сега
обучителят казва няколко заглавия на
книги, а участниците от своя страна
трябва да ги потърсят в приложението.

След това целия процес се повтаря, но
този път използвайки телефон или
таблет. След като свалят приложението,
обучаемите трябва да свалят избрана
от тях книга от там.

Д1 –
Приложения
за четене на
електронни
книги

Chitanka.info

помагат на
обучаемите

5. Обратна връзка:

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 думи какво са
научили от тази сесия и да споделят
защо са важни за тях.

10

Модул 2: Критично четене 

Общ преглед на модула

Модул Критично четене
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Целева група Хора на възраст 60+, които имат желание да развият своите компетенции, да се
научат да работят с онлайн ресурси за четене

Цел на модула Този модул е изцяло свързан с предходния "Дигитални технологии". След като се
запознаем със средствата и инструментите, чрез които може да се докоснем до
новите технологии и да навлезем в света на интернет, е от съществено значение
да насочим вниманието си върху оценката и съдържанието на информацията.

Безкрайното количество информация и новини, които ни заливат всеки ден, са с
цел да повлияят на нашето възприятие за света и заобикалящата ни среда.
Изключително важно е да изберем начин, който да ни помогне да филтрираме
съдържанието в интернет, придържайки се към сигурност и защита на нашата
идентичност .

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:

● могат да определят кои са фалшиви новини и дезинформация

● дадат значение на термините критично четене и подтекст

● идентифицират и опишат какви са днешните начини за получаване на

информация от медиите

● оценят отрицателното въздействие на фалшивите новини върху

обществото

● сравнят и оценят достоверните медийни източници

● опишат термина ,,кражба на самоличност“ и да представят начините, по
които могат да защитят личните си данни в интернет

● разпознаят фалшиви новини и дезинформация
● интерпретират текстове от критична гледна точка

● разграничават буквално от метафорично значение в текстовете

● развиват творческо и аналитично мислене

● споделят с повишено внимание своята лична информация в онлайн среда
● притежават необходимата информация за последиците от фалшивите

новини за общностите

● повишат своята увереност в разграничаването на фалшиви новини от

фактическа информация

● повишат осведомеността си относно библиотечните услуги и тяхната

помощ за достъп до достоверна информация

Продължителност 10 часа

Теми Критично четене, Фалшиви новини и дезинформация, Безопасна онлайн среда
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Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и
проектор. Резервирайте мястото предварително.

● Намерете обучители.

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да имат какъвто и да е опит или
знания в тази област.

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте информация
за най-близките места за хранене.

● Като се има предвид целевата група, е необходимо да се помисли за
минимизиране на препятствията.

● Осигуряване на подходяща мултимедийна технология за
визуализиране и подпомагане на учебния процес.

● Предлагане на възможност за използване на местно ИТ оборудване
или използване на собствено оборудване на участниците в курса,

което ще бъде свързано с интернет мрежата преди началото на курса.

/ Възможността да се използва собствено ИТ оборудване от
участниците би могло да минимизира страха от неизвестното,

което е много важен елемент в групата 60+. /.

● Препоръчително е участниците първо да завършат първия модул
„Дигитални технологии“ и след това да се фокусират върху този. Това
ще направи работата им по-ефективна.

● Трябва да бъде подсигурен опитен обучител, който познава добре
света на ИТ, интернет, медиите и процеса на преподаване към
целевата група.

● Много е препоръчително да работите с втори обучител, който да бъде
готов да окаже помощ при определена ситуация, защото участниците в
групата могат да работят с различно темпо, както и да имат различни
нужди.

● Необходимо е програмата да бъде разделена на модули, които да
завършват в определен момент. Трябва да бъде подсигурено
достатъчно време за почивка и освежаване.

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с всички

участници. Ако има хора със специални образователни

потребности/увреждания трябва предварително да подготвите и

предоставите всички необходими инструменти, отговарящи на нуждите

на участниците за обучението.

● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат на обучаемите през
цялото време.
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Д2.1 Критично четене

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителна дейност Продъ
лжите
л-ност

(мин.)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

В началото обучителят приветства
обучаемите и се представя.

След това дава насоки за правилата,
представя курса и връзките му към
предишни и бъдещи теми, определя
целите и програмата на модула.

Пример:

"Здравейте, добре дошли в днешния
клас. Както знаете, информацията ни
заобикаля всеки ден. Имаме
възможност да достигаме до нея чрез
вестници, радио, да гледаме
телевизия или чрез интернет. Може
да се запознаем с най-важните
събития, случващи се по света. Днес
ще се съсредоточим върху
информацията и ще се опитаме да я
разгледаме малко по-различно. Нека се
захващаме за работа.”

Преди да започне урока, обучителят
задава следните въпроси:

Купувате ли и четете ли вестници?
Интересувате ли се от това, което се
случва около нас всеки ден?

5 Разрешав
ане на
проблеми

Дискусия

Презентация
Д2 – Критично
четене

Устройство, на
което ще се
пусне
презентацията

Прожекционен
екран или
бяла стена

2. Задача: Историята – основни термини

За първия подход към темата
обучителят раздава на участниците
Материал 2.1 - Критично четене

30 История

Метод за
решаване

Презентация
Д2 – Критично
четене

Ако е
необходимо,
обучителят
предоставя
дигитални
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(обучителят може да адаптира и
използва друга статия, която е
по-интересна за целевата група):

"Един ден телефонът ви звъни. Ваш
приятел ви информира за статия* в
Интернет, която обяснява
настоящата ситуация с ... "

Всичко е подкрепено със снимки/ звук,
за да се създаде автентична атмосфера
с помощта на презентацията. Музиката
има функцията да бъде на заден план и
да създава уютна атмосфера.

След това обучителят анализира
информацията, представена на
участниците.

Обучителят задава следните въпроси:

Какво казва текста? Каква
информация мога да извлека от него?

Обучителят предоставя на участниците
достатъчно място, за да споделят
своите идеи и мисли, като подкрепя
дебата в техните групи и насърчава
участниците да бъдат активни и
ангажирани.

След това е време да се съсредоточим
върху концепциите за критично четене и
подтекст. Подходящият въпрос е:

Какво е критично четене? Използвате
ли този метод? Чували ли сте за тази
концепция в някакъв контекст?

Обучителят показва отново статията
(Материал 2.1 - Критично четене) и
запознава обучаемите с разликите
между четенето и критичното четене.
Участниците ще търсят отговори на
въпросите:

Какво трябва да се направи, за да се
подготвим за критично четене? Какъв
е процесът за критично четене?

на
проблеми

Брейнстор
минг

Дискусия

Работа в
група

Устройство, на
което ще се
пусне
презентацията

Материал 2.1 –
Критично
четене

Колонки

Музика (по
избор)

Прожекционен
екран или
бяла стена

материали,
които да
бъдат
достъпни
чрез помощна
технология
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Обучителят дава достатъчно време на
участниците, да споделят своите идеи и
мисли, като подкрепя дебата в групата и
насърчава участниците да бъдат
активни и ангажирани.

3. Заключение

Обучителят, заедно с цялата група
определят разликата между четенето и
критичното четене, и акцентират също
върху подтекста.

5

4. Обратна връзка

Всеки един от групата записва върху
лепящи листчета какво са харесали и
какво не от сесията. След това може да
дискутират написаното – при желание.

5 Химикалки

Лепящи се
листчета

Помощ от
доброволците

Материал Д2.1 – Критично четене

Модул Критично четене

Дейност Критично четене Номер на
дейността

Д2.1 – Критично четене

Описание
на задачата

Статия, Д2.2:

Пиенето на кафе в следобедните часове може да намали съня ви с един час
изследване на д-р Кристофър Дрейк, изследовател в Изследователски Център за

Нарушения на Съня Хенри Форд и доцент по психиатрия и поведенчески невронауки в
Университет Уейн Стейт в Детройт, Мичиган.

Теория: Зависимостта ви от кафе може да ви лиши от така необходимия сън през
нощта, особено ако пиете чаша кафе в късния следобед или привечер. Ново
проучване, публикувано наскоро в списание по медицина за Клинично спане
констатира, че хората, които консумират дори само една чаша кафе следобед може
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да губят до един час сън всяка нощ, като това ги оставя без сили и лишени от сън на
следващия ден.

Методология: На 12 лица, счетени, че имат нормални и здрави модели за спане, са
давани три кофеинови хапчета дневно, в продължение на четири дни, които
участниците е трябвало да приемат на редовни интервали – едно хапче шест часа
преди лягане, друго три часа преди лягане и последното точно преди да се заспи.

Две от хапчетата са плацебо, което означава, че не съдържат кофеин, а третото,

съдържащо 400 мг кофеин, което е приблизително равно на две до три чаши кафе. В
един от четирите дни, всички три хапчета са плацебо, но участниците не знаели кой
ден точно, нито са знаели кои хапчета съдържали кофеин през другите дни. По време
на проучването, всички участниците водили личен дневник за съня си и са били
наблюдавани с камери в домовете им.

Резултати: В края на проучването, изследователите събират данните и установяват, че
приемът на кофеин в следобедните часове може да наруши качеството на съня, тъй
като неговите ефекти могат да продължат до шест часа след консумация.

Проучването показва, че дори и участниците, които са свикнали да пият кафе сутрин,

имат проблеми със съня, когато приемат кофеин следобед. Повечето участници
посочили, че се чувстват по-отпаднали и по-уморени. Установено бе, че при някои
хора кофеина се усвоява от организма им по-бързо от колкото при други.

Констатациите се изравняват с предишни изследвания на кофеина, включително
проучване от 2012 г., с участието на студенти, които са установили, че кофеинът може
да се задържи в системите на хората в продължение на много часове след
консумация. Докато някои хора могат да бъдат в състояние да го изчистят от своите
системи само за няколко часа, много други са склонни да чувстват неговите ефекти и
през вечерта, което се оказва, че пречи на нормалните им цикли на сън.

Заключение: Консумацията на кафе следобед влошава качеството на съня и се
повишава чувството за умора.

Д2.2 Фалшиви новини и дезинформация

Учебен план за присъствено обучение

№
.

Обучителна дейност Продъл
жител-н

ост

(мин.)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП
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1. Въведение

В началото обучителят се представя и
приветства обучаемите от курса.

След това дава насоки за правилата,
представя курса и връзките му към
предишни и бъдещи теми, определя
целите и програмата на модула.

Пример:

„Добре дошли в днешния клас, където
ще съсредоточим вниманието си върху
качеството на информацията. Тя идва
при нас по всяко време - от вестниците,
новинарските канали, новини в
интернет или социални мрежи. Често
те са шокиращи и могат да доведат до
промяна в нашето настроение или
подход към ежедневието. Новините,
публикувани в медиите, гарантирано са
верни! Или не?

След това обучителят задава следните
въпроси:

Можете ли да се разстроите от
новина, която прочетете или чуете?
Вярвате ли на новините, които
достигат до вас?

5 Разрешав
а-не на

проблеми

Дискусия

Презентация:

Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 1

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Прожекционен
екран или бяла
стена

2. Задача: Историята – основни термини

Обучителят започва с кратка история.

Например:

„Един ден получавате имейл*, който
привлича вниманието ви. Когато
отворите имейла, сте очаровани от
съдържанието му..“

Историята може да на мерите в
Материал 2.2 – 840 лева за всеки, без да
работи!.

Музиката има функцията да бъде на
заден план и да създава уютна
атмосфера. Обучителят избира музиката.

След това обучителят, заедно с цялата
група анализират информацията.

30 Брейнсто
рминг

Дискусия

Работа в
група

Презентация:

Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 1

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Колонки

Музика

Прожекционен
екран или бяла
стена

Материал 2.2 –
840 лева за
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Обучителят задава следните въпроси:

Какво мислите за този имейл? Защо
отворихте имейла? Какво мислите за
съдържанието на имейла? Чували ли
сте някога термина „фалшиви новини“?
Какво означава този термин?

Обучителят дава достатъчно време на
участниците да споделят своите идеи и
мисли, подкрепя дебата и насърчава
участниците да бъдат активни и
ангажирани. Обучителят може да
предостави по-ярки примери за фалшиви
новини. Много е важно да се
съсредоточите върху местните фалшиви
новини. Ако изберете нещо, което не е
интересно за участниците, тогава може
да има липса на интерес към темата и
ниско ниво на активност в групата.

Анализирайте примери, разберете
реакциите на участниците и обсъдете
дали това е / не е фалшива новина и
защо.

всеки, без да
работи!

3. Заключение

Сега е моментът да обобщите темата и
да се съсредоточите върху процеса на
фиксиране. Важно е да повторите какво
означава терминът „фалшиви новини“.
Това може да стане от участник или група
участници. Всичко може да бъде
насочено към някои примери, които бяха
част от днешната тема.

5

4. Обратна връзка

Обучаемите могат да напишат на цветни
листчета хартия какво им хареса, и какво
не, от обучителната сесия (могат да
използват два различни цвята).

5 Химикалки

Цветни
листчета
хартия

Помощ от
доброволци
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№
.

Обучителна дейност Продъл
жител-н

ост

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят се представя и приветства
обучаемите.

След това дава насоки за правилата,
представя курса и връзките му към
предишни и бъдещи теми, определя
целите и програмата на модула.

Пример:

Светът става все по-динамичен. Преди
купувахме вестници, за да разберем
какво ни очаква през следващите дни и
седмици. Понастоящем, някои вестници
представят информация, която вече не
е актуална или има различни
заключения. По този начин често се
фокусира върху някакъв анализ.
Заобиколени сме от нови медии, които
ни осигуряват почти незабавна
доставка на нова информация в пряка
форма. Този бърз достъп до
информация, бързо променя
установените стандарти.

След това обучителят задава следните
въпроси:

Променили ли сте подхода си за
получаване на нова информация?
Успявате ли да получите
най-актуалната информация?

5 Дискусия Презентация:
Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 2

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Прожекционен
екран или бяла
стена

2. Задача: История – основни термини

Обучителят започва с история,
например: 

"Във вечерните новини чувате нова
информация, че недоволството от
президента нараства в страната на"

30 Брейнсто
р-минг

Дискусия

Презентация:
Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 2

Когато се
използват
видео
презентации,
те трябва да
имат субтитри
за хора с
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XYZ ". Неговите възгледи са се
променили драстично и той вижда
бъдещето в точки, които не са
благоприятни за хората в страната.
Интернет е ограничен и на всички
чуждестранни журналисти е забранено
да влизат в страната. "

Много е важно да представите тема,
която е актуална и обсъждана сред
хората / нашата целева група.

Всичко е подкрепено със снимки/ звук, за
да се създаде автентична атмосфера
(моля, използвайте Презентация: Д2 -
Фалшиви новини и дезинформация 2)

Целта на музиката е да върви като фон и
да създава подходяща атмосфера.
Обучителят сам избира подходяща за
целта и групата музика.

Обучителят анализира информацията/
историята, която ще бъде представена на
обучаемите.

След това задава следните въпроси: 

Защо, според вас, достъпът до
интернет е ограничен в историята?
Защо чуждестранните журналисти не
са добре дошли? Имате ли опит с
манипулативно съдържание на новини?
Какви са средствата за масова
информация? Какви видове медии
познавате? Кои са новите медии?

Обучителят дава достатъчно време на
участниците да споделят своите идеи и
мисли, подкрепя дебата и насърчава
участниците да бъдат активни и
ангажирани.

Обучителят и участниците се фокусират
върху въздействието на местните медии.
Фокусирайте се върху тези, които са
най-популярни и влияят на случващото
се в страната. Могат да бъдат показани и
медии, работещи по целия свят. Можете
също така да покажете на участниците

Работа в
група

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Колонки

Музика

Прожекционен
екран или бяла
стена

увреден слух.
При
използване на
аудио - текстът
трябва да е
наличен в
писмен
формат.

За лица със
зрителни
нарушения
трябва да има
адаптация,
позволяваща
четец на глас /
екран
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как местните и чуждестранните медии
предават информацията по същата тема.

Обучителят анализира примерите заедно
с обучаемите и следи за реакциите им.

3. Заключение

Обучителят, заедно с групата разглеждат
отново всички важни термини и
заключения – мас медия/ новинарски
медии. Значение и различия.

5

4. Обратна връзка

Обучаемите могат да напишат на цветни
листчета хартия какво им хареса, и какво
не от обучителната сесия (могат да
използват два различни цвята).

5 Химикалки

Цветни
листчета

При нужда
доброволците
помагат на
обучаемите

№
.

Обучителна дейност Продъл
жител-н

ост

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят се представя.

След това дава насоки за правилата,
представя курса и връзките му към
предишни и бъдещи теми, определя
целите и програмата на модула. Много
кратко, обучителят повтаря най-важното,
което са учили в предишната сесия.

Пример:

Често получаваме информация, която
се тълкува различно по телевизията,
във вестниците, онлайн вестник или в
социалните мрежи. Затова, често е
трудно да разберем коя информация е
вярна и актуална. Можем да се
почувстваме изгубени в света на
новините.

След това обучителят задава следните
въпроси:

5 Дискусия Презентация:
Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 3

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Прожекционен
екран или бяла
стена
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Имате ли източник на информация, на
който вярвате? Има ли такъв, на който
нямате доверие? Защо?

2. Задача: История – основни термини

Тази задача ще ни помогне да определим
дали новината е фалшива.

Обучителят подготвя слайд/ лист с
написани няколко изречения върху него:
(може да ги намерите в Материал 2.2 –
Истина или Лъжа)

Това е заглавието на различни статии (от
вестници, социални мрежи, онлайн
новини и т.н.) Въз основа на това
участниците ще водят дебат за това,
което е / не е вярно.

С цел да направи упражнението
по-интересно, обучителят може да
използва платформата Kahoot и да
напише въпросите там. Така, всеки
участник ще може да реши индивидуално
дали информацията е вярна или не.

В последствие, обучителят казва на
участниците, коя информация е вярна и
коя не е.

Пример:

Както вече споменахме, много често не
е лесно да се установи коя информация
е вярна и коя не. Авторът се опитва да
ни предаде информацията по такъв
начин, че да достигне до голям брой
хора. В голяма степен тук е важно колко
хора ще прочетат статията в
Интернет, или броя на кликванията и
споделянето на информация в
интернет, или пък броя на хората в
определен момент пред телевизора.
Тогава това число се свързва с
определено влияние на определен
носител. Той е свързан и с цената на
рекламата, която се публикува в

30 Брейнсто
р-минг

Дискусия

Работа в
група

Презентация:
Д2 – Фалшиви
новини и
дезинформаци
я 3

Материал 2.2 –
Истина или
Лъжа

Устройство, на
което да се
пусне
презентацията

Колонки

Музика

Прожекционен
екран или бяла
стена

Материалът,

който ще се
раздава на
обучаемите
трябва да бъде
наличен и в
дигитален
формат, за да
може да се
използва четец
за екран
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медиите, което е отправна точка за
финансиране на повечето медии.

Сега ще прочетем няколко статии
(Материал Д2.1). Вашата задача е да
определите дали статиите са верни,
или не.

Музиката има функцията да създава
подходяща атмосфера. Изборът зависи
от обучителя, местните културни обичаи
и състава на обучаемите.

Обучителят задава следните въпроси:

Как може да разберем че дадена новина
е фалшива? Какво бихме могли да
направим? Смятате ли, че е подходящо
да споделяте с други хора информация,
която намирате за интересна.

Обучителят дава достатъчно време на
участниците да споделят своите идеи и
мисли, подкрепя дебата и насърчава
участниците да бъдат активни и
ангажирани.

Въз основа на дискусията е уместно да
обобщим всичко в няколко точки,
благодарение на което е възможно да се
разграничи дали дадена новина е
фалшива или не. (Всичко трябва да се
основава на следните точки: изброяване
на източници, заглавие/ съдържание на
статията, главни букви в заглавието,
фотомонтажи, манипулируема статия,
предизвикваща страх, актуалност на
статията, щракване върху определена
област в статията -фишинг,
допълнителна проверка на
съдържанието, автор на статии, не съм
сигурен в истината = не споделям
статията).

Обучителят може да подготви
допълнителни примери – същата
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информация/ доклад, представени
различно в различни медии.

3. Заключение

Тук е време да прегледате всички важни
термини и заключения. Всичко ще се
фокусира главно върху отделните стъпки,
за да разберете дали това е истинска
информация или фалшива новина.
Връзките могат да бъдат ориентирани
към някои от предишните примери.
Обобщението може да бъде направено
от обучителя или от един от участниците,
или например, определена група
участници.

5

4. Обратна връзка

Обучаемите могат да напишат на цветни
листчета хартия какво им хареса, и какво
не от обучителната сесия (могат да
използват два различни цвята).

5 Химикалки

Цветни
листчета

Помощ от
доброволците

Материал Д2.2 – 840 лева за всеки, без да работи!

Модул Критично четене

Дейност заглавие 840 лева за всеки,
без да работи!

Номер на
дейността

Д2.2 – 840 лева за всеки, без да
работи!

Описание 840 лева за всеки, без да работи!

840 лева на месец за всеки пълнолетен българин и 420 лева за дете - това
предвижда концепцията за безусловен доход. Един от седемте й инициатори е
икономистът Ивайло Кирилов.

В момента в Европейския съюз тече референдум за въвеждането му и
България има шанс да тръгне с пилотен проект.

Тези суми ще се полагат на всеки гражданин на страната, независимо дали
работи или не, колко е заможен и какъв статус има.
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Нямат значение полът, етносът, образованието и професията, нито
местожителството - достатъчно е само да живее в България.

Така ще се даде тласък на националната икономика, твърди експертът.

Революционната идея ще промени кардинално и данъчната политика. Ако се
въведе безусловен базов доход, няма да е нужно да се облагат доходите на
хората, а само потреблението им.

Досега в света са проведени над 40 пилотни проекта и те са показали, че
парите наготово не правят хората мързеливи, а напротив - те стават
по-предприемчиви, защото живеят по-спокойно и без стрес за ежедневните си
нужди.

Материал 2.2 – Истина или лъжа

Модул Критично четене

Дейност Истина или
лъжа

Номер на
дейността

Д2.2 – Истина или лъжа

Описание Текст за дейност Д2.2 Кои заглавия са верни и кои не:

5G мрежата причинява рак!

WhatsApp става платен! Първите потребители се отказват от приложението.

Одобрено! Известният Карлов мост в Прага получава ново име - мостът
Вацлав Хавел.

Брюксел забрани продажбата на криви банани и краставици.

Делфини във Венеция!

Бежанците живеят в метрото в Прага!

Прага ще бъде затворена; градът ще бъде поставен под карантина.

Бременна жена беше прегледана от лекари на улицата!
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Чесънът убива коронавируса!

Д2.3 Онлайн безопасност

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации
за хора със

СОП

1. Въведение

Обучителят се представя и приветства
обучаемите.

След това дава насоки за правилата,
представя курса и връзките му към
предишни и бъдещи теми, определя
целите и програмата на модула. Много
кратко, обучителят повтаря най-важното,
което са учили в предишната сесия.

Пример:

Добре дошли в днешния клас, който ще
се фокусира върху това как да бъдете в
безопасност, когато сте онлайн. Нека
първо да разгледаме накратко какво ще
бъде съдържанието на днешното
занимание. След няколко минути ще се
запознаем с основните правила, които
трябва да следваме, за да защитим себе
си и другите.

5 История

Дискусия

Презентация:
Д2 -Онлайн
безопасност

Устройство,
на което да се
пусне
презентацият
а

Прожекционе
н екран или
бяла стена

Препоръчит
елно е
въпросите
да бъдат
показани на
екрана

2. Задача: История – основни термини

В началото, обучителят започва с кратка
история, например:

"Представете си, че се прибирате от
дълго пътуване, уморени сте и
очаквате с нетърпение да си легнете.
Отивате направо в леглото.

30 Метод за
разрешава

-не на
проблеми

Брейн-

Презентация:
Д2 -Онлайн
безопасност

Устройство,
на което да се
пусне

Препоръчит
елно е
историята
да бъде
показана на
екрана
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Прозорците ви са отворени, входната
врата на апартамента е отворена,
вашите документи и портфейл са
поставени някъде в коридора,
ключовете от апартамента вероятно
са в ключалката на вратата.“

Обучителят може да представи тема,
която е актуална и обсъждана.

Използваната музика има за цел да
създаде уютна атмосфера. Изборът
зависи от обучителя, местните културни
обичаи на групата.

Обучителят анализира историята, която
ще бъде представена пред участниците.

Обучителят задава на участниците
следните въпроси:

Можете ли да си представите, че при
тези обстоятелства бихте спали
спокойно?  Какво правите преди да си
легнете или преди да излезете, за да
обезопасите вашето жилище?
Смятате ли, че има някакви правила за
сигурност и в интернет? Можете ли да
дефинирате някои? Фокусирате ли се
върху сигурността, когато сте онлайн?

Обучителят дава достатъчно време на
участниците да споделят своите идеи и
мисли, подкрепя дебата и насърчава
участниците да бъдат активни и
ангажирани.

Въз основа на отговорите, обучителят
обръща внимание на специфичните
елементи, свързани с онлайн
сигурността.

сторминг

Дискусия

Работа в
група

Социално
обучение

Симулация

Обучение,
базирано
на игра

презентацият
а

Музика

Колонки

Прожекционе
н екран или
бяла стена

3. Заключение

Обучителят, заедно с обучаемите
определят възможните рискове за онлайн
сигурността, определят основните точки,
които трябва да се спазват, за да бъдат
защитени онлайн.

5
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4. Обратна връзка

Обучаемите могат да напишат на цветни
листчета хартия какво им хареса, и какво
не от обучителната сесия (могат да
използват два различни цвята).

5 Химикалки

Цветни
листчета

Помощ от
доброволци
те

Модул 3: Комуникация и дебати 

Учебен план за присъствено обучение

Модул Комуникация и дебати

Целева група Хора на възраст 60+, които имат желание да развият своите компетенции, да се
научат да работят с онлайн ресурси за четене, и да се присъединят към онлайн
общности.

Цел Този модул ще помогне на целевата група да положи основите на
комуникативните умения и да се подготви за участие в дискусия.

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:

● изброят често срещаните проблеми в груповата комуникация и начините
за тяхното разрешаване

● анализират примери за проблеми в груповата комуникация
● изброят стъпките в изследователския процес
● опишат структурата и процеса на дискусията
● изброят начините за насърчаване на груповото сближаване
● практикуват  активно слушане и асертивна комуникация
● решават евентуални бариери в комуникацията в групата
● формулират и използват ключови въпроси и теми, които предизвикват

разговор или дебат
● модерират и участват в дискусия
● се подготвят за дискусия
● ценят и приемат мнението на другите
● укрепят връзката си с останалите в групата и с други членове на

местната общност
● оценят различните начини за комуникация в група офлайн и онлайн
● осъзнават по-ясно важността на качества като емпатия, уважение,

достъпност и автентичност в общуването.
● повишат самосъзнанието си за важността от груповата практика
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Продължителност 5 часа

Теми Умения за комуникация, Подготовка за дискусия, Групово общуване

Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и проектор.
Резервирайте мястото предварително.

● Намерете обучители.

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да имат какъвто и да е опит или знания
в тази област

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте информация за
най-близките места за хранене

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с всички
участници. Ако има хора със специални образователни потребности/
увреждания трябва предварително да подготвите и предоставите всички
необходими инструменти, отговарящи на нуждите на участниците за
обучението.

● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат да обучаемите през
цялото време.

A3.1 Комуникативни умения

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение/ Разчупване на леда:

Обучителят разделя участниците по
двойки и ги кани да седнат с гръб един
към друг. Единият партньор е слушател,
а другият говорител. Обучителят дава
на Слушателя празен лист и химикалка,
а на Говорителя - Материал с
нарисувани геометрични фигури. След
това обучителят инструктира
Говорителя да опише възможно

15 Разчупване
на леда

Хартия за
писане

Химикалки/
Моливи

Тази задача
може да се
изпълнява с
помощта на
доброволците
.

В случай, че в
обучението
участват хора
с ограничено
зрение,
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най-детайлно на Слушателя
геометричните фигури. Слушателят, от
своя страна, трябва да нарисува върху
празния лист фигурата/ите, в
съответствие с описанието на
Говорителя. Участниците имат на
разположение 3 минути. След това
обучителят се обръща към Говорителя
със следния въпрос:
Какви стъпки предприехте, за да сте
сигурни, че инструкциите ви ще бъдат
ясни? Как тези стъпки могат да бъдат
приложени в реални разговори? Какво
беше усещането да нямаш обратна
връзка от слушателя по време на
упражнението? Това, което искаме да
кажем и как се тълкува, често не са
еднакви. Какво можете да направите,
докато говорите, за да намалите
риска от неправилно общуване в
реални разговори?

Сега обучителят задава следните
въпроси на Слушателя: Какво ви хареса
в инструкциите на говорещия? Беше
ли някоя от инструкциите
двусмислена или трудна за
изпълнение? Мислите ли, че
резултатите ви не биха били
различни, ако бяхте в състояние да
комуникирате с оратора?
Комуникацията е свързана с това да
бъдеш добър слушател и добър
говорител. Какви стъпки можете да
предприемете, докато слушате, за да
намалите недоразуменията в реални
ситуации?

доброволецъ
т е този, който
дава
указания.

В случай, че
участникът
има
увреждане на
слуха,
доброволецъ
т може да
прочете
писмените
инструкции,
дадени му
педварително
.

2. Задача: Говорител, наблюдател и
слушател

Обучителят разделя участниците на
групи от трима. На всеки участник се
възлага роля: оратор, слушател и
наблюдател. Всеки участник тегли
листчета, които раздава обучителят, за
да разберат каква е тяхната роля, и

25 Материал
Д3.1 –
Говорещ,
наблюдател,
слушател

Инструкциите
, дадени на
участници
със
специални
нужди, трябва
да бъдат
избрани в
съответствие
с техните
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прочита инструкциите, посочени на
листчето.

Всеки слушател получава различна
инструкция на листчето си (заедно с
инструкцията да не го показва на никой
друг):
● Слушайте внимателно и задавайте

подходящи въпроси в подходящото
време.

● Прекъсвайте говорещия и му
пречете да довърши изречението си.

● Сменяйте темата често.
● Правете комплименти на говорещия

регулярно.
● Смейте се, когато събеседникът ви е

сериозен.
● Говорете с някой друг докато

събеседникът ви говори.
● Докато говори вашият събеседник се

оглеждайте в стаята и бъдете
разсеяни.

● Дайте съвет, който не е искан от вас.
● Бъдете шокирани или обидени от

това, което ви каже вашият
събеседник.

● Избягвайте зрителния контакт.

Тези, в ролята на Говорещ получават
инструкция да измислят нещо, което
силно ги вълнува, и да бъдат подготвени
да говорят по тази тема в продължение
на две минути.

Наблюдателите получават инструкция
да отбелязват мълчаливо всички
взаимодействия между слушателя и
говорещия. Те трябва да мълчат по
време на целия разговор.

Когато всички изпълнят задачата,
обучителят задава следните въпроси:

● Как се чувствахте докато
изпълнявахте упражнението?

● Какво се случи?
● Какво забелязаха

наблюдателите?

възможности.
Ако е
необходимо,
могат да се
направят
нужните
адаптации.

Доброволецъ
т трябва да
бъде там,
наблюдавайк
и и
подкрепяйки,
когато е
необходимо
(да прочете
инструкциите
на участника;
да опише
обратната
връзка на
останалите
участници в
групата и т.н.
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● Какво направи впечатление на
говорителите?

● Какви бяха инструкциите на
слушателите?

Заключителни въпроси:
● Мислите ли, че слушателят ви

слушаше?
● Как се чувствате, когато някой не ви

слуша докато говорите?

Обучителят може да запише отговорите
на участниците на стена/табло.

3. Обратна връзка:
Обучителят завършва семинара и
насърчава участниците да изброят 3
ключови думи за това, което са научили
по време на семинара, обяснявайки
защо са са важни.

5 Оценяване Помощ от
доброволцит
е

Материал A3.2 – Говорещ, наблюдател и слушател

Модул Комуникация и дебати

Дейност Говорещ, наблюдател
и слушател

Номер на
дейностт

а

Материал Д3.1 – Говорещ,
наблюдател и слушател

Описание на задачата

ГОВОРЕЩ
Помислете за нещо, което силно ви вълнува.

Бъдете подготвени да говорите по тази тема в
продължение на пет минути.

ГОВОРЕЩ
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Помислете за нещо, което силно ви вълнува.
Бъдете подготвени да говорите по тази тема в

продължение на пет минути.
ГОВОРЕЩ

Помислете за нещо, което силно ви вълнува.
Бъдете подготвени да говорите по тази тема в

продължение на пет минути.
ГОВОРЕЩ

Помислете за нещо, което силно ви вълнува.
Бъдете подготвени да говорите по тази тема в

продължение на пет минути.

НАБЛЮДАТЕЛ
Обърнете внимание на това как говорителят и слушателят се държат и реагират

по време на разговора. Трябва да останете
мълчаливи по време на целия разговор.

НАБЛЮДАТЕЛ
Обърнете внимание на това как говорителят и слушателят се държат и реагират

по време на разговора. Трябва да останете
мълчаливи по време на целия разговор.

НАБЛЮДАТЕЛ
Обърнете внимание на това как говорителят и слушателят се държат и реагират

по време на разговора. Трябва да останете
мълчаливи по време на целия разговор.

СЛУШАТЕЛ
Слушайте внимателно и задавайте подходящи въпроси в

подходящото време.
СЛУШАТЕЛ

Сменяйте темата често.
СЛУШАТЕЛ

Прекъсвайте говорещия и му пречете да довърши
изречението си.

СЛУШАТЕЛ
Говорете с някой друг докато събеседникът ви говори.

СЛУШАТЕЛ
Дайте съвет, който не е искан от вас.

СЛУШАТЕЛ
Избягвайте зрителния контакт.

Модул 4: Читателски клуб

Общ преглед

Модул Читателски клуб

Целева група Хора на възраст 60+, които проявяват интерес да разширят своите компетенции
като създават, развиват и поддържат дигитални и недигитални читателски
клубове.
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Цел Този модул предлага инструменти за организиране и водене на групи за четене,
и ще се приложат на практика придобитите знания от предишния модул.

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:

● дефинират и опишат какво представлява клубът за електронни книги
както и всички негови предимства

● изброят различни видове читателски клубове

● определят полезен план за четене

● изброят и опишат начини за комуникация между самите срещи като
предложение към читателския клуб

● изберат ръководител и организатор на читателския клуб

● изберат теми, автори и произведения за тематични четения

● съставят онлайн читателски клуб (виртуални дискусии, онлайн
социализация)

● използват организационните си умения за извършване на съвместни

онлайн дейности

● повишат готовността си за сътрудничество и толерантност

● са готови за работа като част от творческия екип

Продължителност 5 часа

Теми Видове читателски клубове, Формиране на читателски клуб, Определяне на
плана за четене

Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и проектор.
Резервирайте мястото предварително.

● Намерете обучители.

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да какъвто и да е опит или знания в
тази област.

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте информация за
най-близките места за хранене.

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с всички
участници. Ако има хора със специални образователни потребности/
увреждания трябва предварително да подготвите и предоставите всички
необходими инструменти, отговарящи на нуждите на участниците за
обучението.
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● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат да обучаемите през
цялото време.

Д4.1 Читателски клуб

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение
Обучителят приветства участниците,
представя себе си, след това представя
темите, които ще бъдат разглеждани в
Модул 4 и по време на онлайн
уъркшопа.

5 Презента-ц
ия

Лаптоп

Проектор
PowerPoint
презентация
:
Д4
Читателски
клуб –
определени
е

2. Читателски клуб

Първата задача е пресъздаване на
читателски клуб. Това ще помогне на
участниците да се отпуснат и да се учат
докато импровизират.

Обучителят дава на участниците кратка
история, която да прочетат.

След 10 мин. всички сядат в кръг и
споделят своите впечатления,
насочвани през цялото време от
обучителя.

Участниците са насърчавани да говорят
за елементите на историята: сюжет,
писане, герои, значение, за чувствата и
усещанията, изпитани по време на
четене.

20 Разчупване
на леда

Самостоя-т
елна

работа

Работа в
екип

Четене и
дискусия

Лаптоп

Проектор

Материал
Д4.1 –
Кратка
история

Историята
трябва да бъде
достъпна в
дигитален
формат,
позволяващ
използването
на помощни
технологии
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За да подпомогне дискусията,
фасилитаторът може да зададе
следните въпроси:

- запознати ли сте с тази история /
чували ли сте за този автор?
- харесахте ли историята?
- харесва ли ви сюжета?
- ако трябва да посочите литературен
жанр на тази история, какъв би бил
той? Романс, исторически роман,

- Какви са главните герои?
- Какъв е смисълът на тази история?
- Как се чувствахте докато четяхте
историята?
- Бихте ли препоръчали историята на
някой друг? Защо?

3. Презентация:
По време на презентацията обучителят
засяга следните теми и ги обсъжда с
обучаемите

● Читателски клуб - дефиниция

● Различните видове читателски
клубове

● Дискусия: желание за комуникация

● Дискусия: правото да бъдеш
мълчалив читател

● Отношение в читателския клуб:
гъвкавост и толерантност

15 Презента-ц
ия

Лаптоп

Проектор

Power Point
презентация
:
Д4
Читателски
клуб –
читателски
клуб
-дефиниция

5. Обратна връзка

Обучителят завършва семинара и
насърчава участниците да изброят 3
ключови думи за това, което са научили
по време на семинара, обяснявайки
защо са важни.

5 Оценяване Бяла дъска

Маркери
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Материал  Д4.1 – Кратка история

Заглавие на
модула

Модул 4: Читателски клуб

Дейност Симулация на читателски
клуб

Номер на дейността Д4.1 – Кратка история

Продължителнос
т

10 мин. за прочитане на историята

Приемственост на парковете,
от Хулио Кортасар

Бе започнал да чете романа преди няколко дни. Заряза го поради спешни работи,
отвори го пак, когато се връщаше с влак в чифлика; оставяше се да бъде бавно
заинтересуван от интригата, от обрисовката на действащите лица. Тоя подир
обед, след като написа едно писмо до своя пълномощник и обсъди с
домоуправителя един въпрос за изполици, той се върна към книгата в
спокойствието на студиото, което гледаше към парка с дъбовете. Излегнат в
своето любимо кресло, гърбом към вратата, която би го дразнила като вбесяваща
възможност за натрапничества, остави лявата си ръка да погали веднъж-дваж
зеленото кадифе и зачете последните глави. Паметта му задържаше без усилие
имената и образите на главните герои; повествователната измама го грабна
почти веднага. Наслаждаваше се на донякъде извратеното удоволствие да бъде
откъсван ред след ред от онова, което го обкръжаваше, и да чувства
едновременно, че главата му удобно си почива върху кадифето на високата
облегалка, че цигарите все тъй стояха достижими за ръката му, че оттатък
високите прозорци танцуваше въздухът на следобеда под дъбовете. Дума след
дума, поглъщан от нечистоплътната алтернатива на героите, оставяйки се да
върви към образите, които се уплътняваха и придобиваха топлина и движение,
той стана свидетел на последната среща в планинската колиба. Първа влизаше
жената, боязлива, сега идеше любовникът, с лице, ожулено от камшичено
перване на клон. Възхитително спираше тя кръвта с целувките си, но той
отблъскваше милувките, не бе дошъл да повтаря церемониите на една тайна
страст, която закриляха свят от сухи листа и скришни пътеки. Кинжалът
студенееше до гърдите му, а под него туптеше по страниците като ручей от змии
и се усещаше, че всичко е било решено отдавна. Дори тия милувки, които
обвиваха тялото на любовника, сякаш искаха да го задържат и раздумат,
отвратително рисуваха фигурата на друго тяло, която трябваше да разруши.
Нещо не е било забравено: оневиняващи доказателства, случайности, възможни
грешки. От този час всеки миг имаше своето дребнаво-грижливо предназначение.
Двойният безжалостен преглед се прекъсваше, само една ръка да помилва една
буза. Почваше да се свечерява.
         Без да се гледат вече, сковано привързани към задачата, която ги очакваше,
те се разделиха до вратата на колибата. Тя трябваше да поеме пътеката, водеща
на север. От противоположната пътека той се извърна за миг да я види как тича с
развяна коса. Хукна на свой ред, като се хващаше за дърветата и плетовете,
докато различи в светло теменужения здрач горичката, която водеше към
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къщата. Кучетата не трябваше да лаят и не лаеха. Домоуправителят едва ли
беше по това време, и го нямаше. Изкачи трите стъпала на преддверието и влезе.
От кръвта, препускаща в ушите му, идваха до него думите на жената: първо една
синя гостна, после един трем, една постлана с килими стълба. Горе – две врати.
Никой в първата стая, никой във втората. Вратата на гостната, и тогава камата в
ръка, светлината в големите прозорци, високата облегалка на едно кресло от
зелено кадифе, главата на мъжа в креслото, зачетен в един роман.

Хулио Кортасар, Край на играта и други истории, Превод от испански: Румен
Стоянов

A4.2 Създаване на читателски клуб

Учебен план за присъствено обучение

№. Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят приветства обучаемите,
представя себе си и след това
представя темите, които ще бъдат
разглеждани следващите 2 часа.

5 Презента-ц
ия

Лаптоп

Проектор

2. От теория към практика.

Тук участниците, с помощта на
презентацията и практическите задачи,
се фокусират върху важните елементи
на един читателски клуб. Запознават се,
анализират и тестват дигитални
инструменти за организирането на такъв
клуб.

Презентация:

Основни елементи

Обучителят обяснява и анализира,
заедно със обучаемите, основните

15 Презента-ц
ия

Лаптоп

Проектор

Powerpoint
презентация:
Д4 Читателск
и клуб – Как
да създадем
читателски
клуб

https://www.litclub.bg/library/nbpr/rstoyanov/index.html
https://www.litclub.bg/library/nbpr/rstoyanov/index.html
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елементи за организирането на
читателски клуб

● Как да намерим хора за
читателския клуб

● Намиране на място

● Организация

● Избиране на модератор 

● Определяне на правилата 

3. Онлайн читателски клуб

Онлайн читателски клуб – преглед.
Възможностите, които предоставя
Интернет, ИКТ инструментите,
различните платформи, социални
медии и приложения за писане на
съобщения.

Обучителят представя полезни
инструменти за организиране на един
читателски клуб: например уебсайта
„Читателски клуб Орбита“ - общност от
хора, които обичат да четат и да
обсъждат с някого прочетеното;
читателски клуб „Отвъд Кориците“ ,

блогове за ревюта на книги и др.

Обучителят дава няколко варианта за
подобни онлайн читателски клубове

● whatsapp 

● telegram

● facebook групи

● уеб страници 

както и основните платформи за видео
конференции (zoom, google meet)

20 

Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация:
Д4
Читателски
клуб – Как да
създадем
читателски
клуб

4. Тестване на дигиталните
инструменти

Обучаемите се разделят на 4 малки
групи. Всяка група е необходимо да
анализира един от дигиталните
инструменти, изброени по-долу. Когато е
необходимо, обучителят помага на
участниците.

20 Групова
задача

Лаптоп

Телефон

Компютър

Таблет

Когато е
необходимо
доброволците
оказват
помощ на
обучаемите

https://readingcluborbita.weebly.com/105610451042107010581040-10531040-10501053104810431048
https://otvadkoritsite.wordpress.com/2021/05/18/voden-chairov/
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● whatsapp 

● telegram

● facebook групи

● уеб страници

Обучаемите оценяват плюсовете и
минусите на всеки инструмент по
отношение на привлекателност,
достъпност и удобство за потребителя.

След 15 мин. всяка група споделя с
останалите своите заключения.

5. Създаване на читателски клуб

Обучителят разделя участниците на 2
групи. Всяка група трябва да организира
читателски клуб.

Необходимо е групите да изберат място
за срещите, да изберат организатор и
модератор, да определят датите,
правилата и характеристиките на
читателския клуб.

В допълнение, групите трябва да
изберат онлайн платформа за
провеждане на срещите, както и
дигиталните инструменти, които ще
използват (например, whatsapp, telegram)
за асинхронния дебат между срещите.

Участниците могат да използват
предварително изготвена таблица с
елементи, които да вземат под
внимание за организацията.

Участниците имат на разположение 20
минути, след това следва презентация и
дискусия.

25 Групова
дейност

Дискусия

Лаптоп

Проектор

Химикалки и
хартия

Материал
Д4.2 –
Организиране
на читателски
клуб

6. Обратна връзка

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 ключови
думи какво са научили от тази сесия.
След това те могат да ги напишат на
бялата дъска с кратко обяснение.

5 Оценяване Бяла дъска
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Материал Д4.2 – Организиране на читателски клуб

Модул Модул 4: Читателски клубове

Дейност Създаване на
читателски клуб

Номер Д4.2 – Организиране на читателски клуб

Описание
на

дейността

Взехте ли предвид следните елементи при организирането на вашият читателски клуб?

Място на
срещите

Локация: адрес, контакт, работно време.

Транспорт: обществен и частен транспорт
Вид на мястото: обществено (библиотека, конферентна
зала) или частно.

Правила за резервация

Достъпност

Организато
р

Организира и поддържа актуални данните за контакт на
участниците

Организира и поддържа актуализиран календара,
запазва мястото на срещите предварително.
Кани участници на срещата

Модератор Води дискусията в групата
Гарантира, че всеки член на клуба може да изрази себе
си по време на срещите.
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Правила Общи правила:

Членовете на клуба е необходимо да бъдат точни, да
уведомяват ако им се налага да отсъстват, да уважават
останалите членове.

Специфични правила при дискусия:

Задайте тон на дискусията, започвайки от избраната
книга. Членовете трябва да избягват кръстосани
дискусии; да се опитват да не повтарят казаното от
другите, а да допринесат с нещо ново или с допълнения
към предишния коментар. Участниците не трябва да
забравят, че няма такова нещо като правилно или
грешно, а само различни мнения.

Календар Колко често
Ден от седмицата
В колко часа
Продължителност на срещата

Онлайн
платформа

Интернет адрес
Инструкции за свързване
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A4.3 Определяне на план за четене

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи
на

обучение

Материали
/

Оборудван
е

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят приветства обучаемите,
представя себе си и след това
представя темите, които ще бъдат
разглеждани следващите 2 часа.

5 Презента-
ция

Лаптоп

Проектор

2. Предпочитания

Обучителят пита участниците какви
книги харесват, кои автори са им
любими, имат ли предпочитан жанр,
герои и записва отговорите на бяла
дъска.

След това пита участниците защо четат
и какво чувстват, когато четат.
Обучителят отново записва отговорите
на бялата дъска и в края на дискусията
обобщава и подчертава основните
елементи.

15 Групова
дискусия

Лаптоп

Проектор

Бяла дъска

Трябва да бъдат
включени
приложения и
бази данни с
аудиокниги
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3. Избор на книги: инструменти и книги

Кратък преглед на полезните
инструменти за избор на книги за
четене.

Опции:

● библиотечни каталози -

https://www.lib.bg/link_katalozi.html

● платформи за електронни книги,
като например: chitanka.info, MLOL,
EBook Reader, Storytel,

● сайтове за рецензии на книги –
Бързи Книги

● каталози на издателства

● списъци с книги, прочетени от други
групи

● библиография на библиотеките

● списъци и информационни листове

на книги, специално подготвени за

тази цел

Кратко представяне на селекция от
книги с различен жанр и автори, което
ще помогне на членовете при създаване
на плана за четене. Книгите могат да
бъдат придружени от рецензии, избрани
от вестници, интернет и др.

20 Презента-
ция

Лаптоп

Проектор
Power Point
презентаци
я:
Д4
Читателски
клуб –
определян
е на план
за четене

Селекция
от книги от
различен
жанр и
автори

4. Избор на книги

Всеки участник избира максимум 2
книги, които не е чел, които да предложи
да бъдат включени в плана за четене.
Участниците могат да получат
вдъхновение за избора, разглеждайки
книгите, четейки резюмета, рецензии,
преглеждайки онлайн каталози и
ресурси. 

След това е необходимо участниците да
обосноват избора си за всяка книга.

20 Самостоя
-телна
работа

Лаптоп

Проектор

Химикал/
лист

В случай че има
хора с нарушено
зрение, избраните
книги трябва да
бъдат достъпни и
като аудиокниги
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5. Определяне на плана за четене

Участниците сядат в кръг заедно с
обучителя и споделят избраните от тях
книги.

В края на дискусията участниците
трябва да са избрали 6 книги, които да
включат в плана за четене.

20 Работа в
екип

Лаптоп

Проектор

Химикалки

6. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 ключови
думи какво са научили от тази сесия.
След това те могат да ги напишат на
бялата дъска с кратко обяснение.

10 Дискусия

Оценяван
е

Бяла дъска Помощ от
доброволците

Модул 5: Критично писане

Общ преглед

Модул Критично писане

Целева група Хора на възраст 60+, които желаят да развият своите компетенции, за да
улеснят достъпа си до онлайн източници за четене и да се присъединят
към онлайн общности.

Цел Този модул ще помогне на целевата група да използва ключова
информация, която е свързана със стилове и форми на писане като ги
насочи към предаване на идеите им в онлайн или офлайн среда.

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:

● опишат и анализират рецензии на книги
● определят и направят разбор на новите онлайн публикации
● изброят и опишат налични блогове и сайтове за рецензии на книги
● използват подходящи сайтове за рецензии на книги
● напишат и публикуват препоръка или рецензия за книга
● напишат и публикуват кратко резюме от груповата среща
● използват портала за електронно четене на общността, за да

публикуват рецензии и новини
● пишат критично и без предразсъдъци
● повишат доверието си в онлайн комуникацията с другите
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Продължителност 9 часа

Теми Критичното писане - въведение, преглед на книги, нови публикации

Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и проектор.
Резервирайте мястото предварително.

● Намерете обучители.

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да имат какъвто и да е опит или
знания в тази област.

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте
информация за най-близките места за хранене.

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с
всички участници. Ако има хора със специални образователни
потребности/ увреждания трябва предварително да подготвите и
предоставите всички необходими инструменти, отговарящи на
нуждите на участниците за обучението.

● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат да обучаемите
през цялото време.

М5.1 Критично писане - въведение

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят приветства участниците,
представя се и кани всички от групата да
запишат на бялата дъска какви са
очакванията ми за този модул. След
това, обучителят представя темите,
които ще се разглеждат по време на
едночасовия уъркшоп и коментира
написаното на дъската.

10 Презента-
ция

Дискусия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

A5 – Критично
писане -

въведение

Помощ от
доброволците
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2. Презентация:
Критично писане - въведение

● Различни видове и стилове на
текст

● Основните части на всеки текст
● Значение на тезата
● Как да пишем въведение и

заключение

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

A5 –
Критично
писане -

въведение

3. Презентация:
Защо критикуваме? 

● Кратка история
● Как я определяме
● Видове и различия на

литературни критични жанрове

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

A5 –
Критично
писане -

въведение

4. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 ключови
думи какво са научили от тази сесия.
След това те могат да ги напишат на
бялата дъска с кратко обяснение.

10 Дискусия
Оценяване

Бяла дъска При
необходимост
доброволците
се включват

A5.2 Рецензии

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят представя темите, които ще
се разглеждат в следващите 4 часа.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация
Д5 - Рецензии
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2. Задача: Избор на текст

Обучителят пита участниците кои са
любимите им книги и след това задава
следните въпроси:

● Как избирате коя книга да
прочетете?

● Търсите ли препоръки от
библиотеки, книжарници,
приятели?

● Проверявате ли рецензии?
● В каква форма? Телевизионни

шоута, статии във вестници,
публикации в блогове,
публикации в социалните медии?

● Избирали ли сте някога книга въз
основа на рецензията, която сте
прочели за нея?

15 Дейност за
разчупване

на
обстановка

-та

Дискусия

Лаптоп

Проектор

Power Point
презентация
Д5 - Рецензии

3. Задача: Какво според вас прави една
рецензия на книга добра?

Обучителят разделя участниците на
по-малки групи и им дава 3 текста:
рецензия на книга, написана от член на
читателски клуб (или рецензия от
Goodreads), рецензия от
вестник/новинарски портал и отзив от
издателя на книгата.

След като участниците прочетат 3та
текста, следва дискусия, отговаряйки на
следните въпроси:

● Намирате ли разлика между
текстовете?

● Можете ли да идентифицирате
различните видове рецензии?

● Бихте ли променили нещо в
текстовете?

● Кой от трите ви хареса
най-много?

След 10 мин. всяка група си избира
лидер, който да представи отговорите и
идеите на цялата група пред
останалите.

20 Работа в
екип

Четене /
дискусия

Лаптоп

Проектор

Материал
Д5.2 Рецензии

на книги
Power Point

презентация
Д5 - Рецензии

Текстовете
трябва да

бъдат
достъпни в
дигитален
формат,

който
позволява

използването
на помощни
технологии
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4. Теория:
Платформи за рецензии на книги

Кратка презентация за различните
литературни и новинарски платформи

● Платформи за рецензии на книги
и препоръки

● Новинарски публикации и статии
за рецензии на книги

● Онлайн библиотеки

15 Презента-ц
ия

Лаптоп

Проектор

Power Point
презентация

Д5 – Рецензии
на книги

Помощ от
доброволците

5. Задача: Платформи за рецензии на
книги

Обучителят разделя участниците на
по-малки групи. Всяка група трябва да
потърси платформите, разгледани в
предходните презентации и да намери 3
различни текста, свързани с една и
съща книга (любима книга, която вече са
прочели или такава, която планират да
прочетат)

Обучителят помага на тези, които имат
нужда, за да изпълнят задачата си.

15 Работа в
екип

Лаптоп

Проектор

Power Point
презентация

Д5 – Рецензии
на книги

6. Задача: Рецензия

Обучителят разделя участниците на
по-малки групи. Всяка група трябва да
прочете дадения им текст (различни
кратки истории). След това групата е
необходимо да:

● Прочете текста повече от веднъж
● Определи структурата му –

въведение, основна част,
заключение

● Да се опитат да разберат каква
идея стои зад тази история и
какво е целял авторът, когато я е
писал

15 Работа в
екип

Четене

Дискусия 

Материал
Д5.2 – Кратка

история

Химикалки и
хартия

Текстовете
трябва да

бъдат
налични и в
електронен

вариант,
което

позволява да
се използват

помощни
технологии

7. Задача: Писане на кратка рецензия

Всеки участник е необходимо да напише
кратка рецензия. За целта ще им бъде
предоставен формуляр, където да
пишат. След 30 мин. участниците

40 Самостоя-
телна

работа

Материал
Д5.2 – Писане
на рецензия

Химикалки и
хартия

При
необходимост
доброволците

помагат за
изпълнение
на задачата
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споделят какво са написали с
останалите и дискутират.

Групова
дискусия

8. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 думи какво са
научили от тази сесия. След това те
могат да ги напишат на бялата дъска с
кратко обяснение.

5 Дискусия

Оценяване

Бяла дъска

Оценяване  

При
необходимост
доброволците

помагат за
изпълнение
на задачата

Материал Д5.2 Рецензии

Модул Критично писане

Задача Какво според вас прави една
рецензия на книга добра?

Номер Д5.2 – Рецензии

Описание на
дейността

Пример:  “Любов” от Елиф Шафак

Ревюта от сайта forumnauka.bg

Романът на Елиф Шафак, според мен, е написан поне на четири основни
пласта, в това той прилича на своеобразна литературна "матрьошка", в които
може да се чете и разбира:

Първият е книга за любовта, любовен роман – това са двете основни и
успоредни сюжетни линии: любовта между американката Ела и шотландецът
приел източно име Азис, както и духовната любов между дервиша Шамс и
книжника Руми.

Вторият пласт бих нарекъл „сладко богохулство” – това е онази притча за
овчаря, който отправил молитва по свой наивен начин към Бог, прозвучал в
ушите на пророка Мойсей като богохулство, но чут от Бог като искрена молитва.
Тук са полифонично звучащите гласове на всеки един от героите, главни и
второстепенни, разказващи случващото се в романа всеки от своята гледна
точка, твърдо заловен и прикован за своята Истина, разминаваща се с тази на
другите.

Третият пласт е сблъсък на първите два, от които се ражда нещо друго, трето,
осъзнато и формулирано от авторката като нейно кредо и философия още в
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началото, суфисткото й разбирането и тълкуване за исляма като насочен
навътре джихад, чиято крайна цел е да освободи човек от собствения му затвор
на личното его, да го победи, за да стане духовно свободен:

И последният, четвърти пласт на този необикновен роман е онзи, останал
отвъд думите в него, предназначен за читатели, които могат да го уловят със
слуха на „третото око”, духовното. Това е светът на „петата стихия” или
„пустотата”, както го нарича Шамс /Слънцето/ от Тебриз. Танцът на дервишите.
Поезията на книжника Руми, който казва за нея, че я записва само като едно
перо в божията ръка.

Според моето разбиране, лично за мен, най-важен и съществен е третият пласт
на прочит, този на свръх-идеята в романа, преобръщаща агресията навън при
тълкуването на исляма, определена от авторката като „малък джихад” – борба
срещу неверниците – в „голям джихад”, борба срещу личното духовно
несъвършенство /nafs/. Това е Мост между Изтока и Запада, преодоляващ
омразата и неразбирането между коренно различните им светове и култури.

„Аз чета“  - българска онлайн медия за книги и четене 
Елиф Шафак и една различна история за „Любов“

от Милена Трендафилова

Безспорно това е една много интересна и увлекателна история. Безспорно
Елиф Шафак умее да преплита съдби, култури, герои, думи. И ако за миг
забравим клиширания модел на писане, в който присъстват писма (и-мейли в
по-модерен вариант) между главните герои и още по-клишираното смесване на
сегашни събития в единия край на света и “отминали” събития от другия край на
света – да, “Любов” има какво да ни разкаже.

Може би аз просто не харесвам да ми объркват съзнанието с непрестанно
прескачащо действие от едно място на друго. Може би пък това именно те кара
да четеш по-бързо в захлас, чакайки с нетърпение да прелистиш следващата
страница и да видиш дали случайно действието няма да се върне отново при
твоя любим герой. А герои има много и всички са интригуващи.

“Любов” за мен се оказа нещо различно от това, което очаквах. Изненада ме и в
приятен, и в неприятен аспект. Изненада ме негативно добре работещета схема
на сюжета, посочена по-горе. Но се очаровах от дълбината на историята, от
истинския смисъл на книгата, от дълбокото послание. И докато всички тези 40
правила за любов ми ставаха твърде досадни в един момент, твърде изтъркани
– тип “Паулу Коелю” или “Хорхе Букай”, все пак не можех да спра да чета
“Любов”. Даже сънувах главния герой как ми говори и нашепва една история,
която в последствие, щом се събудих, превърнах в моя първи разказ.
Значи все пак не е било напразно да чета “Любов” – тя наистина вдъхновява!
Всеки по различен начин, но магията я има, усеща се. Истинските лица и
събития, втъкани с една измислена история, в крайна сметка се оказват добра
стратегия за един печеливш роман.
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Невинаги чета рецензиите на гърба на книгите. Не обичам да си създавам
предварително впечатление. Така направих и с “Любов”, имах само мнението на
майка си в главата. Но ето че пак тази книга се оказа нещо неочаквано за мен. И
както обикновено става, когато чета по няколко книги наведнъж, и сега едната
най-нагло избута другите от нощното ми шкафче, а след това влезе и в чантата
за из път, крадеше всяка моя свободна минута – тази книга се оказа “Любов”.

Да, има много баналности в нея, погледнати от моя страна. Да, досега не се бях
замисляла върху смисъла на суфизма, исляма, дервишите. Да, турските имена
и изрази, трудни за произнасяне дори наум, не правеха по-лесно четенето ми.
Но “В живота няма такова нещо като рано или късно. Всичко се случва точно,
когато трябва”. И “Любов”, писана 15 години и половина, доказва тази
максима.

Точно както книгата е разделена на 5 части, така и историята в нея те поглъща:
първоначално ти напомня да стъпиш здраво на “земята”, след което
историята става “непредсказуема” като “водата”, за да те отнесе през своите
“предизвикателства” като “вятър”, да “опустоши” душата ти като “огън” и да
остави накрая една “пустота” – “всичко, което присъства чрез отсъствието си”,
защото и “Любов” има край, но краят е само привиден – в душата ти едно семе е
посято – семето на новото начало. И макар книгата да е прочетена, макар и тя
вече да отсъства от нощното ти шкафче – нейното “присъствие” си остава
дълбоко стаено в теб.

“Любов” е духовна книга, която извисява – въпреки своите очевидни и привидни
недостатъци за мен. Но “Любов” е книга, която трябва да се прочете. Защото,
както пише на гърба (вече спокойно мога да погледна отзад), “това е книга за
мъката да откриеш път към себе си”. Това е книга за хората. И аз вярвам, че на
този свят не всички познаваме добре душите си; не всички сме се научили как да
обичаме себе си, как да се уважаваме и приемаме такива, каквито сме. Винаги
има на какво ново да се научим. И не всички се чувстват свободни – да обичат,
“да намерят път към другия”, да открият своя Бог. Именно това е искала да ни
разкаже Елиф Шафак и най-вече – в това е искала да ни накара да повярваме –
че е възможно.

Защото с “Любов” всичко се постига и всичко става възможно…

Предговор
Това не е притча за суфизма и исляма.
Това е книга за свободата да търсиш своя Бог.

Това не е разказ за средновековния поет Руми и дервиша Шамс.
Това е книга за мъката да откриеш път към себе си.

Това не е съвременната история за романтичната връзка между американка и
шотландец.
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Това е книга за радостта да намериш път към другия.

Това не е любовен роман.
Това е книга за любовта.

Елиф Шафак пише ЛЮБОВ в продължение на 15 години и половина. Увлечена
по суфизма още като студентка, авторката е вдъхновена от историята на
странстващия дервиш Шамс от Тебриз и средновековния духовник, мистик и
поет Руми. Във времена на фанатизъм и класови предразсъдъци те отстояват
духовността, която носят в сърцата си, и отварят дома си за хора от всички
прослойки на обществото. Твърдо вярват в учението за любовта като основна
градивна частица на живота, любовта, която свързва хората през векове,
култури и географски ширини.

Преди да се превърне в световноизвестен поет, духовният учител Джелаладин
Руми търси себе си сред необяснима самота. Въпреки хилядите си почитатели и
ученици Руми чувства, че нещо липсва в живота му. Странстващият дервиш
Шамс идва в отговор на молитвите му. Тяхното приятелство променя живота на
Руми завинаги.

Материал Д5.2 Кратка история

Модул Критично писане

Задача Рецензии - подготовка Номер Д5.2 Кратка история

Описание на
задачата

Кратки истории, от О. Хенри

Някога в северния край на Остин живееше почтено семейство на име Смодърз.

То се състоеше от Джон Смодърз, жена му, самият той, малката им петгодишна
дъщеря и нейните родители, което прави шест души, когато се извършва
преброяване на населението на града с цел данните да се публикуват, и само
трима в действителност.

Една вечер след вечеря момиченцето го хванаха силни колики и Джон
Смодърз хукна към центъра на града да купи някакво лекарство.

И не се върна повече.

Момиченцето се оправи и след време порасна и стана жена.
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Майката толкова много тъжеше за изчезналия си съпруг, че се ожени повторно
чак след три месеца и се пресели в Сан Антонио.

След време момичето също се ожени, а след като се отърколиха още няколко
години, то също имаше вече петгодишно момиченце.

Младата майка живееше в същата къща, в която бяха живели, когато баща й
излезе и не се върна повече.

Една вечер по някакво изключително съвпадение момиченцето заболя от
остри колики тъкмо на годишнината от изчезването на Джон Смодърз, който
щеше да й бъде сега дядо, ако беше жив и имаше постоянна работа.

— Ще сляза до града да купя някакво лекарство — каза на жена си Джон Смит
(защото тя се бе оженила не за друг, а именно за него).

— Не, скъпи! — възкликна жена му. — И ти може да изчезнеш завинаги и да
забравиш да се върнеш.

И тъй Джон Смит не излезе, а седна с жена си до креватчето на малката Панси
(защото така се казваше Панси).

Ала след малко състоянието на малката Панси явно се влоши и Джон Смит
отново понечи да излезе за лекарство, обаче жена му не даде да се издума за
излизане.

Ненадейно вратата се отвори и в стаята влезе превит и прегърбен старец с
дълга бяла коса.

— А, дядо! — възкликна Панси. Тя го беше познала преди другите.

Старецът измъкна от джоба си шише лекарство и даде на Панси една лъжичка
от него. Момиченцето се оправи веднага.

— Позакъснях малко — каза Джон Смодърз, — защото трябваше да чакам
трамвай.

Притча от сборникът “ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА. 150 ПРИТЧИ ЗА
ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА”

Живял някога един приказно богат човек. Но независимо, че имал всичко, което
може да се притежава на земята, той бил нещастен. Винаги бил тъжен и
умислен и дори имал вид на болен човек. Ходил при известни и знатни лекари,

но те го намирали за абсолютно здрав и не виждали никаква причина за
постоянната му тъга. Богаташът опитвал най-различни неща, за да се
почувства по-щастлив – пътешествал по света, започвал все нови и нови

https://www.gnezdoto.bg/vinagi-ima-nadejda-150-pritchi-za-izkustvoto-na-jivota-kalina-petrova-gnezdoto
https://www.gnezdoto.bg/vinagi-ima-nadejda-150-pritchi-za-izkustvoto-na-jivota-kalina-petrova-gnezdoto
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занимания, ходил на обучение при известни мъдреци. Нищо не помагало. Той
се чувствал все така нещастен.

Един ден отишъл за съвет при един духовен учител.

– Проблемът е в това – казал учителят, – че ти не споделяш богатството и
успеха си с никого. Ти, доколкото чувам, никога не си давал дори и милостиня
на бедните. Ако искаш да си щастлив, помагай на другите.

Това вече било нещо ново! Зарадвал се богатият човек и си помислил: „В края
на краищата защо да не пожертвам част от богатството си за бедните и
нуждаещите. Ако това е решението на моя проблем, чудесно!“.

Но много скоро разбрал, че тази задача не е толкова лесна. Тъй като не бил
свикнал да дава пари за нещо, от което той няма полза, се оказало, че не знае
дори от кого да започне. Да, много хора действително изглеждали бедни, но
дали наистина са бедни или се преструват, мислел си той. От друга страна пък,

тези, които наистина се нуждаят от помощ, може да се срамуват от бедността
си и да я крият от гордост. „Не, не трябва да давам пари на когото ми попадне...

Може да се окажат недостойни хора, които да ги използват за някакво недобро
дело“, заключил богаташът.

Трябвало да се намери начин, който да му покаже кои са наистина нуждаещите
се хора. Мислил, мислил и накрая го осенило прозрението. Ще дава пари на
хора, които са изгубили всякаква надежда. Ето това е истинската нищета!

Тръгнал той да обикаля по приюти, по затвори, по улици и бедняшки къщи. Но
уви! Говорил с много хора – с болни, със самотници, с възрастни, с просяци, с
разорени и изоставени от всички хора. Но от никой не получил отговора: „Вече
нямам никаква надежда!“.

И така, докато обикалял по улиците, един ден чул протяжен стон, който идвал
от някаква порутена къща. Веднага се запътил натам и сред развалините
открил човек в одърпани дрехи, целият покрит с рани, мръсен и отчаян.

Несретникът изглеждал на предела на силите си.

– Какво се е случило с теб? – загрижено попитал богаташът.

– Ох, не питай... – проплакал нещастникът. – Голяма беда ме сполетя. Изгубих
всичко, което имах – работата си, дома си, семейството си, парите си. Нямам
дори какво да сложа в устата си. Подслоних се в тази стара съборетина, но от
мръсотията сега се разболях от някаква болест и целият съм в рани...

– А мога ли да те питам нещо, човече? – оживил се веднага богаташът. – Имаш
ли надежда?
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– Разбира се, че имам! Докато съм на земята, докато не отида в гроба, имам
надежда. Знаеш ли, запомни едно: Само тези, дето са на гробищата, само те
нямат надежда!

„Гробищата?!“, повторил си богаташът. Ако само тези, които са на гробищата,

нямат надежда, значи трябва да дам парите си на тях! Е, вярно, че това не е
същото като да помагаш на бедните, но мога да опитам. Поне ще съм сигурен,

че парите няма да попаднат в лоши ръце.

Изчакал нощта, взел една торба с пари и се запътил към гробищата. Разкопал
първия попаднал му гроб и заровил парите в него. И изведнъж се почувствал
по-добре. Сякаш камък му паднал от плещите. Най-после намерил някой,

който нямал никаква надежда.

Минали години. Богаташът забравил за този период от живота си и за торбата
с пари, заровена в гроба. И може би никога повече нямало да си спомни за нея,

ако животът му не се бил обърнал на 180 градуса. Дошло време, когато
успехът и богатството му обърнали гръб. Най-напред изгубил малка част от
притежанията си, после претърпял по-сериозно поражение и накрая бил
напълно разорен. Изведнъж се оказал на ръба на нищетата. Вече нямал
покрив над главата и дори какво да яде. Тогава си спомнил за заровените пари.

Това била последната му надежда! Както преди много години, той изчакал да
стане полунощ и се отправил към гробищата с лопата в ръце. Намерил гроба и
започнал да копае. Изведнъж чул зад себе си глас:

– Не мърдай! Бавно остави лопата и се изправи!

Изпълнил нарежданията и се озовал лице в лице с градската стража.

– Значи си дошъл посред нощ, за да крадеш от мъртвите! – извикал стражарят.

Опитал се бедният човек да обясни нещо, но от страх и паника загубил ума и
дума. Откарали го в затвора, а на следващия ден го отвели в съда.

Някогашният богат и успял човек, сега стоял беден и презрян, като обикновен
престъпник, пред съдията.

Самият той осъзнавал, че историята му звучи нелепо и че е почти невъзможно
да му повярват, но единственото, което не спирал да си повтаря, били думите
на онзи нещастник от порутената къща преди много години: „Докато съм на
земята, докато не отида в гроба, имам надежда.“

След като чул обвинението, съдията се обърнал към него и го попитал:

– Какво можеш да кажеш за свое оправдание?

– Ваша чест, нещата не са такива, каквито изглеждат. Аз не съм искал да
ограбвам гробовете на мъртвите. Преди много години зарових едни пари в този
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гроб, защото търсех човек, у когото не е останала никаква надежда. Тогава
исках да даря пари на някой наистина нуждаещ се, но така и не намерих човек,

който е изгубил и последната капка надежда. И един ден, сред едни развалини
срещнах беден и изпаднал човек, целият покрит с рани. Той беше изгубил
всичко, но и до ден днешен помня думите му, че единствено тези, които са на
гробището, нямат никаква надежда. Затова закопах парите в един гроб. Но сега
самият аз съм изпаднал и реших да ги взема обратно.

– Извинете, Ваша чест – намесил се стражарят, – но този човек очевидно лъже.

Никога не съм чувал нещо по-абсурдно от това. Нима му вярвате?

– Да, вярвам му – промълвил съдията и погледнал съчувствено към
подсъдимия. – Този човек казва абсолютната истина. Пуснете го да си върви.

Оказвайки се на свобода, бившият богаташ щастливо крачел по улицата,

дишайки с пълни гърди свежия въздух и забравил за всичките си беди.

„Какво щастие, че този съдия ми повярва! Между другото, лицето му ми е много
познато... Къде ли съм го срещал преди?“ – мислел си той.

„Как се обръща животът... – мислел си съдията след като освободил
подсъдимия. – Никога няма да забравя лицето на онзи човек, който така
настойчиво ме питаше дали имам надежда.“

Басня, от Марк Твен

Някога художник нарисувал малка и много красива картина, която поставил
така, че да се вижда в огледалото. Той си казал: „Това удвоява разстоянието и
я омекотява, и е два пъти по-прекрасна, отколкото беше преди.“

Животните в гората дочули за това от домашната котка, която бе високо
почитана от тях, тъй като тя била толкова умна и изискана, толкова
цивилизована и възпитана,  и могла да им каже толкова много неща, за които
те не знаели и не са чували преди. Животните били много развълнувани от
тази нова клюка и задали куп въпроси, за да могат да си представят картината
по-добре. Попитали как изглежда тя, и котката започнала да им обяснява:

„Това е плоско нещо“ - казала котката: „чудесно плоско, прекрасно плоско,

омагьосващо плоско и толкова елегантно. И, о, толкова красиво!“

Това развълнувало животните почти до лудост и те казали, че ще дадат всичко
на света, за да го видят. Тогава мечката попитала:

„Какво го прави толкова красиво?“

„Външният му вид“ - казала котката.
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Това ги изпълнило с възхищение и малко съмнение, но те били
по-развълнувани от всякога. Тогава кравата попитала:

„Какво е огледало?“

„Това е дупка в стената“ - казала котката. „Поглеждаш в нея и там виждаш
картината, а тя е толкова изящна, очарователна и ефирна и вдъхновяваща с
невъобразимата си красота, че чак главата ти се замайва от възторг.“

Магарето все още не бе казало нищо, но скоро започна да се съмнява. То каза,

че никога не е имало нещо толкова красиво и най-вероятно и сега няма. То
продължи и заяви, че когато са нужни цял куп супер дълги прилагателни, за да
се опише нещо красиво, то е доста подозрително.

Бе лесно да се види, че тези съмнения повлияли на животните, за това котката
си тръгнала обидена. Темата отшумяла за няколко дни, но след известно
време любопитството надделяло и интересът им отново се запалил. Тогава
животните започнали да обвиняват магарето, че развалило това, което би
могло да им достави удоволствие с предположенията си, че картината не била
красива, и то без да има никакви доказателства. Магарето не се обезпокоило,

напротив, то бе много спокойно и казало, че има само един начин да се
разбере кой е прав, то или котката. Магарето предложило да отиде и да
погледне в дупката и като се върне да им разкаже. Животните се почувствали
облекчени и му благодарили, като му казали да отиде веднага, което магарето
и направило.

Но магарето не знаело къде трябва да застане. И така, поради грешка, то
застанало между картината и огледалото. Върнало се у дома и казало:

„Котката ни излъга. В тази дупка нямаше нищо, освен магаре. Не се виждаше
никакво плоско нещо. Беше красиво магаре и приятелски настроено, но просто
магаре и нищо повече.“

Слонът попитал:

„Видя ли го добре и ясно? Беше ли достатъчно близо до него?“

„Видях го много добре и доста ясно, Хати. Бях толкова близо, че докоснахме
носовете си с него.“

„Това е много странно“, каза слонът: „котката винаги беше искрена с нас преди
- доколкото знаем. Нека друг да отиде и да види. Отиди, Балу, погледни в
дупката и ела да докладваш.“

И така, мечката отишла. Когато се върнала, казала:

„И котката, и магарето излъгаха. В дупката нямаше нищо друго освен мечка.“
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Голяма бе изненадата и недоумението на животните. Вече всеки искал да
отиде и да види сам. Слонът ги изпращал един по един.

Първо, кравата. В дупката не видяла нищо освен крава.

Тигърът не видял в него нищо друго освен тигър.

Лъвът в него не намерил нищо друго освен лъв.

Леопардът не видял нищо, освен леопард.

Камилата видяла камила и нищо повече.

Тогава Хати се разгневил и казал, че ще разбере истината, ако трябва и сам да
отиде. Като се върнал, слонът обявил всичките си приятели за лъжци и бе
непримиримо гневен от моралната и духовна слепота на котката. Заявил, че
всеки, освен късогледия глупак, може да види, че в дупката няма нищо друго
освен слон.

Материал Д5.2 – Писане на рецензия

Модул Критично писане

Задача Писане на кратка
рецензия

Номер A5.2 – Писане на рецензия
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Описание на дейността

Кратка рецензия

Име

Заглавие

Модул 6: Гостуващи автори

Общ преглед

Модул
Модул 6: Гостуващи автори

Целева група Хора, на възраст 60+, които желаят да развият своите компетенции с цел да
имат достъп до онлайн приложения за четене и да се присъединят към
онлайн общности.

Цел на модула Този модул ще помогне на целевата група да използва важни
организационни инструменти и информация, за да комуникира по нов
начин.

Резултати След завършване на модула участниците ще могат да:
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● съставят лист с гост автори
● опишат книги и теми, които могат да бъдат дискутирани с автор
● опишат процеса как да се свържат с гост автор и да организират

литературно събитие
● планират събитие свързано със среща на онлайн читателски клуб
● модерират разговор
● покажат по-голяма увереност в планирането на събития с гост автор
● покажат по-големи знания за услугите, които предлагат

библиотеките, както и тяхната роля в организирането на
литературни събития

Продължителност 5 часа

Теми Избиране на гост лектори, организиране на читателски събития,
модериране на разговор

Подготовка ● Намерете подходящо за целта помещение с компютри и проектор.
Резервирайте мястото предварително.

● Намерете обучители.

● Информирайте участниците за целта и програмата на обучението.
Уверете ги, че не е задължително да имат какъвто и да е опит или
знания в тази област.

● Осигурете кетъринг за кафе паузите и обяда, или дайте
информация за най-близките места за хранене.

● Преди да започне обучението, се уверете че сте се запознали с
всички участници. Ако има хора със специални образователни
потребности/ увреждания трябва предварително да подготвите и
предоставите всички необходими инструменти, отговарящи на
нуждите на участниците за обучението.

● Осигурете поне 2ма доброволци, които да помагат да обучаемите
през цялото време.

Д6.2 Организиране на книжно събитие

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъ
лжител

-ност

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП
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1. Въведение

Обучителят приветства обучаемите, и се
представя. След това представя темите,
които ще се разглеждат следващите 2
часа.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

Д6 –
Организиране

на книжно
събитие

2. Задача: Събития 

Обучителят задава следните въпроси:
● Скоро били ли сте на

литературно събитие
● Кратко видео – пример
● Кой е бил гост и харесало ли им е
● Как се проведе събитието –

онлайн или на живо, кое
предпочитат те и защо

25

Разчупване
на леда

Дискусия  

Лаптоп

Проектор

Power Point
презентация

Д6 –
Организиране

на книжно
събитие

Необходимо е
видеото,
което ще
бъде
представено
да има
субтитри

3. Теория: Организиране на събитие

Кратък преглед на възможните начини
за организиране на литературни
събития и техните формати. Обучителят
представя различни видео материали
на интересни местни събития.

20 Презента-
ция

Лаптоп

Проектор
Power Point

презентация
Д6 –

Организиране
на книжно
събитие

Необходимо е
видеото,
което ще
бъде
представено
да има
субтитри

4. Задача: Тема на събитието

Обучителят разделя участниците на
малки групи. Всяка група е необходимо
да избере тема на събитието и да
обяснят избора си. Участниците
дискутират на кои събития биха отишли
и на кои не, и защо.

25

Работа в
група

Брейн-
сторминг

Дискусия
 

Химикалки
Хартия за

писане

5. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 думи какво са
научили от тази сесия. След това те
могат да ги напишат на бялата дъска с
кратко обяснение.

10

Дискусия
Оценяване

Бяла дъска
оценяване 

Помощ от
доброволците
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Д6.3 Модериране на разговор

Учебен план за присъствено обучение

№ Обучителна дейност Продъл
жително

ст

(мин)

Методи на
обучение

Материали/
Оборудване

Адаптации за
хора със СОП

1. Въведение

Обучителят приветства обучаемите,
и се представя. След това представя
темите, които ще се разглеждат
следващият 1 час.

10 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

Д6-Модериран
е на разговор

2. Задача: Качества на добрия
модератор

Обучителят пита участниците кои са
качествата на добрия модератор.
Могат ли да разпознаят някой като
добър модератор? Може би по
телевизията или радиото?

10 Дискусия Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

Д6-Модериран
е на разговор

3. Презентация: комуникация и
модериране

Модериране на разговор или
дискусия. Структура на разговора,
въпроси, коментари.

15 Презента-ц
ия

Лаптоп
Проектор

Power Point
презентация

Д6-Модериран
е на разговор

4. Заключение

Обучителят завършва сесията и кани
участниците да опишат с 3 думи какво
са научили от тази сесия. След това
те могат да ги напишат на бялата
дъска с кратко обяснение.

10

Дискусия
Обратна
връзка

Бяла дъска
Обратна
връзка

Помощ от
доброволците
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