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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява единствено възгледите на авторите.  
Комисията не носи отговорност за съдържащата се в публикацията информация. 

За проекта 

Медийната грамотност е ключова компетентност в общество, в което ежедневието и трудовите дейности са значително 
повлияни от цифровизацията. Работата с цифрови медии е част от ежедневието на европейските семейства днес, както 
в градовете, така и в селата. Значението на използването на цифрови медии от децата и младежите и посоката, в която 
се развива използването на медиите, зависи до голяма степен от медийното образование на родителите. 

Възрастните често бъркат техническата компетентност за работа с устройства с цялостна медийна компетентност. 
Децата и юношите обаче се нуждаят от подкрепа преди всичко при избора на медийно съдържание, както и при 
асимилирането и контрола на времето за използване. Ето защо целта на проекта е да даде възможност на родителите да 
се запознаят с темата и да получат достатъчно информация. Един от начините за подпомагане на родителите в им за 
медийната им подготовка е чрез тематични и институционално обособени родителски вечери. По този начин знанията 
за медийното образование и практическите насоки могат да бъдат предадени по начин, който е подходящ за 
ежедневната комуникация родители-деца вкъщи. 

Чрез сътрудничество с партньори от различни държави, проектът MediaParents разработва съдържание, което дава 
възможност на възрастни с различен професионален опит, както и на специалисти в областта на образованието, да се 
образоват допълнително по темата и след това да провеждат родителски вечери по медийно образование. 

Първата стъпка на проекта е разработването на концепция за обучение под формата на учебна програма 
(Интелектуален продукт 1 (ИП 1)), която служи като основа за разработването на онлайн курсове за придобиване на 
квалификация за консултанти по проект MediaParents.  Разработени са и включени в учебната програма 17 курса. 
Съдържанието на курсовете е дефинирано и разделено на кратки, лесно разбираеми учебни единици. Формулирани са 
и резултатите от обучението. Големият брой курсове дава възможност за разработване на специфично съдържание по 
разнообразни теми от медийното ежедневие на родителите и децата. Това може да повиши мотивацията за участие в 
родителските вечери. Структурата и методът на учебната програма могат да бъдат пренесени в други проекти и да се 
използват от други образователни институции. 
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Учебна програма за онлайн обучение MediaParents - Интелектуален продукт 1 

Цел на обучението: Обучението има за цел да даде възможност на възрастни с всякакъв професионален опит да станат консултанти по 

проект MediaParents. Консултантите на MediaParents в края на обучението ще могат самостоятелно да организират 

тематични медийно-педагогически събития за родители в образователни институции (напр. училища или центрове за 

ранно детско развитие), в  детски и младежки организации или онлайн. 

 Обучението се състои от 17 курса, като курс 1 обхваща общите основни знания за провеждането на родителска вечер и 

основите на медийното образование. Курс 1 се счита за задължителен курс и е основната квалификация за придобиване 

на статут на консултант на MediaParents. Той НЕ е предназначен да се използва за провеждане на родителска вечер. 

 Курсове 2-16 са избираеми курсове и разглеждат различни теми от областта на медийното образование, като 

съдържанието на курсовете е съобразено с възрастта на децата за тяхното медийното образование. От една страна, 

курсовете предават знания по темата на участника, който се обучава за консултант на MediaParents, а от друга страна, 

предоставят съвети и материали за провеждане на родителска вечер по съответната тема.  

 За да завършите успешно като консултант на MediaParents, трябва да приключите успешно задължителния курс 1 и поне 

един курс от избираемите. 

 

Целева група: Обучението е насочено към възрастни със специализирана професионална подготовка (напр. лектори, социални 

работници, педагози) или възрастни с всякаква професионална подготовка, които се интересуват от организирането на 

родителски вечери за медийно образование. 
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Задължителен курс:  
Курс 1: Основи на медийното образование  
Описание на курса  Курс 1 включва основни познания за провеждане на събития за родители, както и за основите на медийното образование. 

Курс 1 се счита за задължителен и осигурява ключова квалификация за придобиване на статут на консултант на MediaParents. 
Той НЕ е предназначен да се използва за провеждане на събития за родители. 
 
Курсът разглежда основите на медийно-образователната работа с родители, планирането и провеждането на медийно-
образователни събития за родители и дава основите на медийното образование и медийната грамотност. В него се прави 
преглед на поведението в семействата и сред децата, и младите хора при използване на медиите, и се обръща внимание на 
рисковете и възможностите при използването на цифрови медии.  В този курс, също така, се прави преглед на най-важните 
закони и правата на децата във връзка с цифровите медии и разглежда различни конфликтни ситуации, които могат да 
възникнат по време на събитията за родители, и стратегиите за тяхното разрешаване. Накрая курсът представя най-често 
задаваните от родителите въпроси относно медийното образование и дава възможни предложения за отговори.  
 
Курсът е разделен на модули и дава насоки за провеждане на родителски сбирки, насочени към медийното образование. 
Обучението се насърчава чрез полезни практически материали в подкрепящата среда. Курсът се състои от шест модула, 
които включват съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Медийно-образователни сбирки за родители (Раздел: Сътрудничество с родителите в областта на медийното 
образование; Раздел: Цели на сътрудничеството с родителите; Раздел: Основни принципи на родителските сбирки) 
Модул: Планиране на сбирки за родители за медийно образование (Раздел: Избор на дата, времева рамка и брой 
участници; Раздел: Разпределение на зала и използване на технологии; Раздел: Избор на теми и покани; Раздел: Ролята на 
лектора; Раздел: Специфична работа, свързана с културните особености на родителите в медийното образование; Раздел: 
Връзки с обществеността; Раздел: Допълнителни материали, контролен списък, предварителни сценарии и планиране, 
шаблони) 
Модул: Провеждане на сбирки за родители за медийно образование (Раздел: Посрещане и създаване на подходящо 
настроение; Раздел: Въведение в съдържанието; Раздел: Основна част; Раздел: Заключение; Раздел: Методи; Раздел: 
Последващи действия; Раздел: Предизвикателства при провеждане на онлайн медийно-образователни събития за родители) 
Модул: Основи на медиите и медийното образование (Раздел: Медийна педагогика / Медийна грамотност / Медийно 
образование; Раздел: Моделът на медийната грамотност според Дитер Бааке; Раздел: Задачи на медийното образование; 
Раздел: Използване на медиите в семейството; Раздел: Използване на смартфони и интернет от деца и младежи; Раздел: 
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Кибертормоз, фалшиви новини, омразата в интернет, секстинг и т.н.; Раздел: Семейни правила за използване на медии и 
устройства вкъщи) 
Модул: Преглед на най-важните европейски и национални закони (Раздел: Общ регламент за защита на личните данни; 
Раздел: Авторско право; Раздел: Защита на непълнолетните; Раздел: Права на децата; Раздел: Безопасност) 
Модул: Справяне с конфликти (Раздел: Различни очаквания на родителите; Раздел: Типични конфликтни ситуации и 
подходящи стратегии за решаване; Раздел: Разработване на собствени стратегии за решаване на конфликти; Раздел: Какво 
мога да направя извън тях?; Раздел: Най-често задавани въпроси от родителите и възможни отговори) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Медийно-образователни сбирки за родители  
Участниците ще могат да:  

- посочат най-важните аспекти на значението на медийно-образователното сътрудничество с родителите; 
- назоват основните цели на сътрудничеството с родителите и да възпроизведат правилно поне три цели; 
- да опишат основните принципи на сбирките с родители. 

 
Модул: Планиране на сбирки за родители за медийно образование  
Участниците ще могат да:  

- опишат ролята на водещия курса, както и да формулират идеи и изисквания за тази роля. 
- знаят какви са основите на работата, свързана с медийно образование, с акцент върху културните различия.  
- посочат, идентифицират и правилно да разпределят критериите за избор на дати, времева рамка и определяне на 

броя на участниците в сбирките за родители. 
- посочат какво основно техническо оборудване е необходимо за провеждането на сбирките за родители и да обяснят 

как трябва да се оформят пространствата в помещението. Могат да определят подходящи планове за помещения и 
правилно да назоват критериите за избор на такива. 

- назоват критериите, според които се избира тема на сбирката, и могат да възпроизведат и правилно да подредят 
основните елементи на поканата. 

- обяснят значението на работата със средствата за масова комуникация за събитията за родители, изброяват най-
важните инструменти на работата със средствата за масова комуникация. 

- използват материалите за планиране и въз основа на тях разработват целенасочено и самостоятелно сбирка за 
родители. 

- проведат сбирка за родители с помощта на контролния лист. 
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Модул: Провеждане на сбирки за родители за медийно образование  
Участниците ще могат да: 

- назоват методите за посрещане и създаване на настроение по време на събитията за родители и ги възпроизвеждат 
от посочени възможности. 

- формулират въведение към съдържанието. 
- организират структурата на основната част и да я приложат към собствените си възгледи по избраната за сбирката 

тема. 
- назовават и правилно подреждат основните елементи на заключението. 
- самостоятелно структурират съдържанието на сбирката за родители и подреждат съдържанието по целенасочен и 

разбираем начин.  
- познават методи за мотивиране и активно включване на родителите. 
- назовават методите за събиране на обратна връзка от участниците. 
- назовават особеностите на провеждане на онлайн сбирка за родители. Могат да обяснят техническите изисквания, да 

обяснят предизвикателствата и да приложат методите на цифровата медиация. 
 
Модул: Основи на медиите и медийното образование 
Участниците ще могат да: 

- обяснят и разграничат понятията медийна педагогика, медийна грамотност и медийно образование. 
- възпроизвеждат модела за медийна компетентност на Бааке и правилно да разпределят липсващите елементи към 

графиките. 
- опишат и класифицират задачите на медийното образование. 
- интерпретират изследвания за използването на медиите в семейството и да извеждат резултати от тях. 
- възпроизвеждат основна информация от проучвания за използването на смартфони и интернет и да класифицират 

резултатите във връзка с общото използване на медиите. 
- обяснят методите за оценка на възможностите и опасностите, свързани с медиите. 
- обяснят термините, напр. кибертормоз, фалшиви новини, реч на омразата и секстинг, и да ги отнесат правилно към 

дадени твърдения. 
- обяснят основните идеи на националните принципи на медийното право и да знаят къде могат да бъдат намерени. 

 
Модул: Преглед на най-важните европейски и национални закони  
Участниците ще могат да: 
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- назоват основното съдържание на законите за защита на личните данни, за авторското право, за защита на 
малолетните и непълнолетните в медиите и за правата на детето, и да разпределят правилно темите към законите. 

- определят дали законите се отнасят за възрастни или за деца и младежи. 
- опишат методите за по-добра защита на личните данни. 
- назовават дидактически методи, с които знанията могат да бъдат предадени на други родители. 
- предават съдържанието на информация, свързана със защита на данните, авторското право и личните права по такъв 

начин, че да бъде разбираемо за децата и младежите. 
- прилагат методи, улесняващи родителите и децата в процеса на обучение и могат да ги назовават правилно от 

няколко посочени. 
- познават настройките за сигурност, обясняват тяхното действие и предимства. 
- правилно инсталират настройките за сигурност и на непознати устройства и описват процедурата на други хора. 

 
Модул: Справяне с конфликти  
Участниците ще могат да 

- идентифицират често срещаните трудности и предизвикателства при провеждането на сбирки за родители. 
- посочват различни подходи за решения и да ги откриват правилно в дадени примери. 
- прилагат стратегии за решения за справяне с конфликти, и разработват свои собствени стратегии за решения с 

помощта на основния документ в модула. 
- познават 10-те най-важни въпроса, които родителите задават относно (цифровите) медии. Могат да изброят и 

възможните отговори. 

Обучителни 
резултати 

Този курс осигурява теоретичната основа за всички следващи курсове и затова е задължителен за MediaParents 
консултантите. Знанията са разделени в две области: 1) в областта на медийното образование, и 2) в областта на 
организирането на сбирки за родители. Преподаването на съдържанието е обогатено с видеоклипове, графики, снимки, 
диаграми и др. (наричани общо "елементи на електронното обучение"), които изясняват или задълбочават наученото. 
Участниците се насърчават, докато учат,  да влязат в ролята на организатор на сбирки за родители  и да възприемат, и 
прилагат съдържанието от тази гледна точка. 
Упражненията в края на всеки модул служат за задълбочаване на наученото и за подготовка за следващите сбирки за 
родители. Упражненията се изпълняват в рамките на самостоятелна подготовка. В края на курса се провежда тест, след 
който участниците могат да участват в някой от посочените курсове и да получат сертификат за MediaParents консултанти. 
MediaParents консултантите имат достъп до допълнителни материали след успешното приключване на теста.  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява единствено възгледите на авторите.  
Комисията не носи отговорност за съдържащата се в публикацията информация. 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 

 

 



   Учебна програма за е-обучение по проект MediaParents – интелектуален продукт 1 (ИП1) 
 

x 
 

9 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява единствено възгледите на авторите.  
Комисията не носи отговорност за съдържащата се в публикацията информация. 

Възраст на децата: 2-6 години (Избираеми курсове) 
Курс 2: Медийни навици 
Описание на курса Курсът се занимава с медийните навици на децата на възраст между две и шест години и израстването им с медиите. Прави 

се преглед на различните видове медии и тяхното възприемане в тази възрастова група и се показват предимствата на 
ранното медийно образование. Дефинират се основни медийни преживявания, които занимават съзнанието на децата от 
тази възрастова група. Дават се примери за медии, които са подходящи за деца на тази възраст. Курсът показва и значението 
на семейството и социалната среда по отношение на поведението на децата при използване на медиите.  
 
Курсът е разделен на модули и дава възможност на консултанта по MediaParents да предложи и проведе сбирка на родители 
на тема "Медийни навици на най-малките деца". Обучението се насърчава чрез полезни практически материали. Курсът се 
състои от пет модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Израстване с медии (Раздел: Факти и цифри, Раздел: Ползи от ранното медийно образование) 
Модул: Детско медийно възприятие (Раздел: Видове медии и тяхното възприятие, Раздел: Впечатляващи за децата 
медийни изживявания, Раздел: Разпознаване на медии, подходящи за деца) 
Модул: Ролята на семейството и социалната среда (Раздел: Деца, медии, семейство  и социалната среда) 
Модул: Медийно образование у дома (Раздел: Какво е важно? - Да се научим да управляваме медиите) 
Модул: Сбирка на родители по темата за медийните навици на децата между 2 и 6-годишна възраст (Раздел: Как се да 
организира сбирка на родителите по темата?, Раздел: Използване на предоставените материали) 
  

Обучителни 
резултати 

Модул: Израстване с медии  
Участниците ще могат да: 

- назоват надеждни национални източници с изследвания на поведението на децата на възраст между 2 и 6 години по 
отношение на използването на медиите. 

- класифицират резултатите от проучванията и правят основни изводи за поведението на децата на възраст от 2 до 6 
години по отношение на използването на медиите. Могат да определят правилните твърдения за тази възрастова 
група от дадени твърдения.  

- обяснят кои медии използват децата на възраст между 2 и 6 години сами или със семейството си, кои дейности 
извършват в ежедневието си, колко време прекарват, използвайки медиите, кое съдържание е популярно сред 
възрастовата група и правилно определят тези знания за възрастовата група. 

- назовават предимствата на ранното медийно образование.  
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Комисията не носи отговорност за съдържащата се в публикацията информация. 

- самостоятелно правят изводи в кои области е необходимо ранно медийно образование.  
 

Модул: Детско медийно възприятие  
Участниците могат да: 
- назовават различните видове медии и правилно класифицират медиите по видове. 
- описват възприемането на медиите от децата в тази възрастова група и правилно да определят видовете възприемане към 
различните медии. 
- обясняват критериите за впечатляващи медийни преживявания и класифицират различните медийни преживявания. 
- формулират препоръки за подходящи за възрастта медийни преживявания по време на сбирките за родителски. 
Самостоятелно избират  как да предложат подкрепа, в зависимост от медийните преживявания, описани от родителите. 
- назовават критерии за медийни преживявания, подходящи за деца от тази възрастова група. 
- назовават националните инструменти за контрол на подходящото медийно съдържание. 
 
Модул: Ролята на семейството и социалната среда  
Участниците ще могат да: 

- изяснят влиянието на родителите върху поведението на децата в тази възрастова група по отношение на 
използването на медиите и да назоват правилно факторите, които оказват влияние. 

- обяснят защо влиянието на родителите е голямо. Определят твърденията за влиянието на родителите като верни или 
неверни. 

- обясняват как социалната среда и други лица (възпитатели, приятели) оказват влияние върху поведението и 
предпочитанията на тази възрастова група за използване на медиите. 

 
Модул: Медийно образование у дома  
Участниците ще могат да: 

- посочат кои елементи принадлежат към медийното образование и да ги назоват. 
- оказват специфична подкрепа на родителите, които имат нужда при обучение за използване на медии от 2-6 годишни 

деца. 
- въз основа на знанията, придобити в модули 1 и 2 на този курс за използването и възприемането на медиите, да 

оказват подкрепа на деца между 2 и 6 години. 
- посочват методите, с които медиите (и тяхната употреба) могат да бъдат изследвани от децата от тази възрастова 

група. 
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- определят времето за използване на медии за тази възрастова група и назовават правилно предимства и 
недостатъци. 

- определят общите правила в семейството и насочват родителите да приемат правила за собственото си семейство. 
 
Модул: Сбирка на родители по темата за медийните навици на децата между 2 и 6 години  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителска сбирка на тема "Медийни навици на най-малките деца (2-6 години)". 
- назовават основните елементи на родителска сбирка на тази тема. 
- описват методите за провеждане на родителска сбирка на тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 2. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- планират родителска сбирка на тема "Медийни навици на най-малките деца (2-6 години)" с помощта на контролния 

лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която е допълнена с видеоклипове, графики, документи и др. Упражненията в 
края на модулите позволяват на участниците да приложат на практика придобитите знания. Примерът в края на 
обучителното съдържание се използва за самообучение и за затвърждаване на наученото. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс.  
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 3: Рекламата и малките деца 
Описание на курса Курсът се занимава с темата за рекламата, нейните цели и влияние върху децата на възраст между две и шест години. Дава 

се общ преглед на различните видове и форми на медиите и се показват начини, по които дори най-малките деца могат да 
разпознават и назовават рекламата. Курсът дава и общ преглед на правната рамка, свързана с рекламата и децата. Накрая, 
курсът показва как медийното образование по темата за рекламата може да бъде прилагано у дома.  
Курсът е разделен на пет модула и дава възможност да се предложи и проведе  сбирка на родители по темата "Рекламата и 
малките деца". Обучението е подпомогнато с полезни практически материали - съвети, практически упражнения и въпроси 
за обратна връзка. 

Обучително 
съдържание 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху малките деца (Раздел: Цели на рекламата, Раздел: Най-малките като целева група, 
Раздел: Как рекламата влияе на най-малките?)  
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от по-малките деца (Раздел: Различните рекламни 
медии и рекламни форми, Раздел: Как дори по-малките деца могат да разпознават и назовават рекламите?  
Модул: Правна рамка и контролни органи  
Модул: Реклама и медийно образование (Раздел: Необходими умения, Раздел: Медийно образование у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата и по-малките деца (2-6 години)“ (Раздел: Как мога да организирам 
сбирка на родители по темата?, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху малките деца  
Участниците ще могат да: 

- назовават целите на рекламата като цяло и да ги определят правилно. 
- изясняват факторите за уместността на децата като целева група за реклама. 
- оценяват влиянието на рекламата за деца между две и шест години върху покупателното поведение на родителите. 
- назовават факторите за влияние на рекламата върху децата на възраст между две и шест години. 
- описват възприемането на съдържанието на рекламите от децата в тази възрастова група. 
- обясняват за начините, по който децата от тази възрастова група разбират рекламите, и да определят твърденията по 

този въпрос като верни или неверни. 
- обясняват дали и как децата от тази възрастова група могат да разграничават рекламата от съдържанието за деца. 

 
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от по-малките деца  
Участниците ще могат да: 
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- назовават рекламните медии и формите на реклама. (Особено внимание да се обърне на: печатна и плакатна 
реклама, радио реклама, телевизионна реклама, реклама в приложения и игри, онлайн реклама).  

- разграничават рекламните медии и формите на реклама една от друга и ги назовават правилно. 
- назовават и описват често срещани рекламни стратегии. 
- изброяват признаците, които позволяват разпознаването на рекламата, и ги определят правилно. 
- обясняват как децата на тази възраст могат да разпознават и назовават тези характеристики. 
 

Модул: Правна рамка и контролни органи  
Участниците ще могат да: 

- говорят за съществуващата национални правна рамка по отношение на рекламата и къде може да бъде намерена. 
- назовават органите, които наблюдават спазването на правната рамка. 
- изброяват задълженията на контролните органи и правилно ги идентифицират от няколко възможни отговора. 
- говорят за значението на контрола върху рекламната индустрия върху 2-6-годишните деца. 

 
Модул: Реклама и медийно образование  
Участниците ще могат да: 

- използват знанията от модули 1 и 2, за да дават насоки и указания в кои области децата от тази възрастова група се 
нуждаят от подкрепа. 

- определят от какви компетенции се нуждаят децата от тази възрастова група, за да разпознават рекламите. 
- дават насоки за методи, които могат да се използват за обучение на деца от тази възрастова група за боравене с 

рекламата по осмислен и критичен начин. 
- формулират предложения и насоки за медийно образование у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата и по-малките деца (2-6 години)“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата "Рекламата и по-малки деца (2-6 години)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 3. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
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- планират родителска сбирка на тема "Реклама и по-малки деца (2-6 години)" с помощта на контролния лист и 

материалите за планиране от курс 1. 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото. Модул 4 служи за свързване на знанията придобити от предишните модули и 
съответно родителите могат да получат конкретни съвет. Последният модул се фокусира върху практическата употреба на 
получените знания  при организацията на родителски сбирки.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 4: Медийни герои  
Описание на курса Курсът се занимава с медийните герои за деца на възраст между две и шест години и тяхното значение за децата. Прави се 

преглед на медийните герои като спътници/приятели на децата, тяхната функция за ориентация и идентификация. Освен 
това курсът показва как медийните фигури могат да влияят върху ролите на половете и рекламата. И накрая, курсът показва 
как медийното образование по темата за медийните герои може да има успех у дома.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност на MediaParents консултанта да предложи и проведе родителска сбирка за 
медийно образование по темата "медийни фигури/герои". Обучението се допълва чрез полезни практически материали. 
Курсът се състои от четири модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Значението на медийните герои за по-малките деца (Раздел: Защо медийните герои са толкова важни за по-
малките деца?, Раздел: Медийните герои като спътници/приятели, Раздел: Медийни герои като модел за ориентация на 
децата, Раздел: Най-популярните медийни герои)  
Модул: Влиянието на медийните герои върху по-малките деца (Раздел: Медийни герои и ролите на половете, Раздел: 
Медийни герои и реклама, Раздел: Медийни герои и модели за подражание в реалния живот, Раздел: Медийно 
образование във връзка с любимите герои на децата)  
Модул: Медийно образование във връзка с детските медийни ролеви модели (Раздел: Медийно образование, свързано с 
моделите за подражание в медиите)  
Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои“ (Раздел: Как се организира родителска сбирка по темата?, Раздел: 
Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Значението на медийните герои за по-малките деца  
Участниците ще могат да: 

- описват значението на медийните герои за децата на възраст между две и шест години.  
- обясняват каква роля играят медийните фигури като спътници/приятели на децата. 
- илюстрират как медийните герои могат да дават ориентация на децата от тази възрастова група в съпътстващата ги 

среда.  
- посочват популярни медийни герои за деца на възраст от две до шест години. 
 

Модул: Влиянието на медийните герои върху по-малките деца  
Участниците могат да: 

- изброят поне по три възможности и рискове, свързани с влиянието на медийните герои. 
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- опишат как медийните герои влияят върху ролите на половете в тази възрастова група. 
- посочват това влияние във връзка с темите за формиране на идентичност, ролеви стереотипи и алтернативни 

представи. 
- назовават връзката между медийните герои и рекламата и да я обяснят с помощта на пример. 
- обясняват как медийните герои могат да служат и като допълнение на характеристики на реални хора. 
- познават приликите и разликите между измислените/фиктивните и реалните ролеви модели. 

 
Модул: Медийно образование във връзка с детските медийни ролеви модели  
Участниците ще могат да: 

- посочват защо медийното образование по отношение на медийните герои е особено важно за тази възрастова група. 
- определят какво съдържание трябва да бъде разгледано в областта на медийното образование. 
- назовават методите на медийното образование. 
- обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на медийно образование по отношение на медийните 

герои в тази възрастова група у дома. 
- помагат със съвети за това как родителите могат да прилагат медийно образование у дома. 
- дефинират проблемите, споделени от родителите и формулират стратегии за решаването им. 
 

Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Медийни герои ( за деца - 2-6 години)". 

- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 

- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 

- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 4. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 

- планират родителска сбирка на тема „Медийни герои ( за деца - 2-6 години)" с помощта на контролния лист и 
материалите за планиране от курс 1. 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото.  
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Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 5: Игри / Творческа работа с медии  
Описание на курса Курсът дава познания за цифровите/дигиталните/онлайн игри и творческата работа с медии за деца между 2 и 6 години и 

тяхното значение за децата. Дава се общ преглед на различните видове и платформи за игри, както и възможности за 
творческа медийна работа у дома. Курсът показва възможностите, рисковете и предизвикателствата на цифровите игри за 
конкретната възрастова група деца.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност за предлагане и провеждане на родителска сбирка на тема "Игри и 
творческа работа с медии ( за деца -2-6 години)". Ученето се насърчава чрез полезни практически материали. Курсът се 
състои от три  модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Подходящи игри за най-малките деца (Раздел: Каква роля играят цифровите (онлайн) игри за най-малките? Какви 
възможности предлагат тези игри?; Раздел: Игрови жанрове и платформи; Раздел: Рискове и предизвикателства; Раздел: 
Критерии за оценяване на (онлайн) игри; Раздел: Медийно образование във връзка с подходящи за деца игри у дома) 
Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите (Раздел: Какво представлява творческата работа с 
медии и какви ползи предлага за развиване на медийна грамотност; Раздел: Какво учат децата чрез творческа работа с  
медии; Раздел: Идеи за творческа работа с медии у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческата работа с медии (за деца -2-6 години)“ (Раздел: Как да се  
организира сбирка на родители по темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Подходящи игри за най-малките деца  
Участниците ще могат да: 

- описват каква е ролята на дигиталните (онлайн) игри за децата на възраст между 2 и 6 години. 
- обясняват какви възможности за учене предлагат дигиталните игри за тази възрастова група. 
- назовават различните жанровете при игрите и да назоват различните платформи за дигитални (онлайн) игри. 
- идентифицират рисковете и предизвикателствата на дигиталните игри за тази възрастова група (напр.  реклами, 

защита на данните, проблемно съдържание, хазарт) и да разработят начини за тяхното намаляване и избягване. 
- назовават характеристики за оценка на дигиталните (онлайн) игри (напр. възрастови ограничения, рекламно 

съдържание). 
- проверяват самостоятелно непознато съдържание за неговата пригодност за тази възрастова група и да го 

класифицират според характеристиките и да го разпределят по жанрове. 
- обясняват защо децата на възраст между 2 и 6 години се нуждаят от насоки при избора и оценката на съдържание на 

игрите. 
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Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите  
Участниците ще: 

- знаят какво представлява творческата работа с медии. 
- обясняват предимствата на творческата работа с медии за насърчаване на медийната грамотност. 
- описват възможностите за учене, които произтичат от творческата работа с медии. 
- формулират и развиват собствени идеи за творческа работа с медии. 
- формулират препоръки за творческа работа с медии у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческата работа с медии (за деца -2-6 години)“ 
Участниците ще могат да: 

- назовават елементите на сбирките на родителите по темата „Игри и творческата работа с медии (за деца -2-6 години)“  

- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 

- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 5. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, показват гъвкавост и променят материалите по собствено усмотрение, така, че 

да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Игри и творческата работа с медии (за деца -2-6 години)“ с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Възраст на децата: 7-12 години (Избираеми курсове) 
Курс 6: Медийни навици  
Описание на курса Курсът разглежда медийните навици на деца на възраст от седем до дванадесет години и тяхното израстване с медиите. 

Дава се общ преглед на различните видове медии и тяхното възприемане от възрастовата група, показват се също така и  
предимствата на (ранното) медийно образование. Курсът дава и систематизиран преглед на това употребата на кои медии 
могат да доведат до пристрастяване у децата от тази  възрастова група, а също така и как да бъдат разпознават медии, които 
са подходящи за деца. Накрая, курсът показва значението на семейството и социалната среда във връзка с поведението на 
децата при използването на медии и как успешно децата да боравят с медии у дома. 
 
Курсът е разделен на модули и дава възможност MediaParents консултантите успешно да провеждат сбирки за родители на 
тема "Медийните навици на децата". Обучението се насърчава с полезни практически материали. Курсът се състои от  пет  
модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Израстване с медии (Раздел: Факти и цифри, Раздел: Ползи от (ранно) медийно образование)  
Модул: Детското възприятие на медиите (Раздел: Видове медии и тяхното възприемане от децата, Раздел: Плашещи 
медийни изживявания, Раздел: Разпознаване на медии, подходящи за деца)  
Модул: Ролята на семейството и социалната среда (Раздел: деца, медии, семейство и социална среда)  
Модул: Медийното образование у дома (Раздел: Как да се научим да се справяме с медиите)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Медийни навици на децата между 7 и 12-годишна възраст“ (Раздел: Как се организира 
сбирка на родителите по темата, Раздел: Използване на материалите) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Израстване с медии  
Участниците ще могат да: 

- посочват надеждни национални източници с изследвания на поведението на децата на възраст между 7 и 12 години 
по отношение на използването на медиите. 

- класифицират резултатите от проучванията и правят основни изводи за поведението на децата на възраст от 7 до 12 
години по отношение на използването на медиите. Могат да определят правилните твърдения за тази възрастова 
група от дадени твърдения за поведението на използване на медиите.  

- обясняват кои медии използват децата на възраст между 7 и 12 години (сами или със семействата си), кои дейности 
извършват в ежедневието си и колко време прекарват, използвайки медиите, кое съдържание (сериали, герои, игри, 
приложения) е популярно сред тази възрастова група. 
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- посочват предимствата на медийното образование за тази възрастова група.  
- разпознават и преценяват самостоятелно (въз основа на дадени данни и информация) в кои области е необходимо 

медийно образование.  
 

Модул: Детското възприятие на медиите  
Участниците ще могат да: 

- назовават различните видове медии и правилно да разпределят медиите по видове. 
- описват възприемането на медиите от децата в тази възрастова група. 
- обясняват критериите за отрицателни (свръх натоварващи) медийни преживявания и класифицират медийните 

преживявания по дадените критерии. 
- формулират препоръки за подходящи за възрастта медийни преживявания по време на сбирките на родителски. 

Могат самостоятелно да избират подкрепящи дейности в зависимост от медийните преживявания, описани от 
родителите. 

- назовават критерии за медийни преживявания, подходящи за деца от тази възрастова група, и съответно 
класифицират медийните преживявания. 

- назовават националните инструменти за контрол на медийното съдържание. 
 
Модул: Ролята на семейството и социалната среда  
Участниците ще могат да: 

- изяснят влиянието на родителите върху поведението на децата в тази възрастова група по отношение на 
използването на медиите и да назоват правилно факторите, които оказват влияние. 

- обяснят защо влиянието на родителите е голямо. Определят твърденията за влиянието на родителите като верни или 
неверни. 

- обясняват как социалната среда и други лица (възпитатели, приятели) оказват влияние върху поведението и 
предпочитанията на тази възрастова група за използване на медиите. 

 
Модул: Медийно образование у дома  
Участниците ще могат да: 

- посочат кои елементи принадлежат към медийното образование и да ги назоват. 
- оказват специфична подкрепа на родителите, които имат нужда при обучение за използване на медии от 7-12 

годишни деца. 
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- въз основа на знанията, придобити в модули 1 и 2  на този курс за използването и възприемането на медиите, оказват 
подкрепа на деца между 7 и 12 години. 

- посочват методите, с които медиите (и тяхната употреба) могат да бъдат изследвани от децата от тази възрастова 
група. 

- определят времето за използване на медии за тази възрастова група и назовават правилно предимства и 
недостатъци. 

- определят общите правила в семейството и насочват родителите да приемат правила за собственото си семейство. 
 

Модул: Сбирка на родители по темата за медийните навици на децата между 7 и 12-години  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителска сбирка на тема "Медийни навици на децата (7-12 години)". 

- назовават основните елементи на родителска сбирка на тази тема. 

- описват методите за провеждане на родителска сбирка на тази тема. 

- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 6. 

- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 

- планират родителска сбирка на тема "Медийни навици на децата (7-12 години)" с помощта на контролния лист и 

материалите за планиране от курс 1. 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която е допълнена с видеоклипове, графики, документи и др. Упражненията в 
края на модулите позволяват на участниците да приложат на практика придобитите знания. Примерът в края на 
обучителното съдържание се използва за самообучение и за затвърждаване на наученото. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс.  
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 7: Децата и рекламата 
Описание на курса Курсът се занимава с темата за рекламата, нейните цели и влияние върху децата на възраст между седем и дванайсет 

години. Дава се общ преглед на различните видове и форми на медиите и се показват начини, по които децата могат да 
разпознават и назовават рекламата. Поставя се акцент върху различните форми на онлайн рекламата.  Курсът дава и общ 
преглед на правната рамка, свързана с рекламата и децата. Накрая, курсът показва как медийното образование по темата за 
рекламата може да бъде прилагано у дома.  
Курсът е разделен на пет модула и дава възможност да се предложи и проведе  сбирка на родители по темата "Рекламата и  
децата". Обучението е подпомогнато с полезни практически материали - съвети, практически упражнения и въпроси за 
обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху децата (Раздел: Цели на рекламата, Раздел: Децата като целева група, Раздел: Как 
влияе рекламата на децата)  
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от децата (Раздел: Различните рекламни медии и 
рекламни форми, Раздел: Как децата могат да разпознават и назовават рекламите?  
Модул: Правна рамка и контролни органи  
Модул: Реклама и медийно образование (Раздел: Необходими умения, Раздел: Медийно образование у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата и децата (7-12 години)“ (Раздел: Как се организира сбирка на родители 
по темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху децата  
Участниците ще могат да: 

- назовават целите на рекламата като цяло и да ги определят правилно. 
- изясняват факторите за уместността на децата като целева група за реклама. 
- оценяват влиянието на рекламата за деца между 7 и 12 години върху покупателното поведение на родителите. 
- назовават факторите за влияние на рекламата върху децата на възраст между 7 и 12 години. 
- описват възприемането на съдържанието на рекламите от децата в тази възрастова група. 
- обясняват начините, по които децата от тази възрастова група разбират рекламите, и определят твърденията по този 

въпрос като верни или неверни. 
- обясняват дали децата от тази възрастова група разбират замисъла/ смисъла на рекламите. 

 
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от децата  
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Участниците ще могат да: 
- назовават рекламните медии и формите на реклама. Особено внимание се обръща на: онлайн рекламите (YouTube, 

(деца) инфлуенсъри, социални мрежи, бисквитки, персонализирана реклама, Google), реклама в приложения и игри, 
телевизионна реклама, печатна и плакатна реклама, радио реклама.  

- разграничават рекламните медии и формите на реклама една от друга и ги назовават правилно. 
- назовават и описват често срещани рекламни стратегии. 
- изброяват признаците, които позволяват разпознаването на рекламата, и ги определят правилно. 
- обясняват как децата на тази възраст могат да разпознават и назовават тези характеристики. 
- акцентират върху значението на онлайн рекламата в тази възрастова група. 

 
Модул: Правна рамка и контролни органи  
Участниците ще могат да: 

- говорят за съществуващата национална правна рамка по отношение на рекламата и къде може да бъде намерена. 
- назовават органите, които наблюдават спазването на правната рамка. 
- изброяват задълженията на контролните органи и правилно ги идентифицират от няколко възможни отговора. 
- говорят за значението на контрола върху рекламната индустрия върху 7-12-годишните деца. 

 
Модул: Реклама и медийно образование  
Участниците ще могат да: 

- използват знанията от модули 1 и 2, за да дават насоки и указания в кои области децата от тази възрастова група се 
нуждаят от подкрепа. 

- определят от какви компетенции се нуждаят децата от тази възрастова група, за да разпознават (онлайн) рекламите. 
- дават насоки за методи, които могат да се използват за обучение на деца от тази възрастова група за боравене с 

рекламата по осмислен и критичен начин. 
- формулират предложения и насоки за медийно образование у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата и децата (7-12 години)“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата "Рекламата и децата (7-12 години)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
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- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 7. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема "Рекламата и децата (7-12 години)"с помощта на контролния лист и материалите 

за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото. Модул 4 служи за свързване на знанията придобити от предишните модули и 
съответно родителите да получат конкретни съвети. Последният модул се фокусира върху практическата употреба на 
получените знания  при организацията на родителски сбирки.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 8: Медийни герои /известни лица 
Описание на курса Курсът се занимава с медийните герои и ролеви модели за децата на възраст между 7 и 12 години и тяхното значение за тях. 

Прави се преглед на медийните герои като спътници/приятели на децата, тяхната функция за ориентация и идентификация. 
Освен това курсът показва как медийните фигури могат да влияят върху ролите на половете и (онлайн) рекламата. Накрая, 
курсът показва как медийното образование по темата за медийните герои може да има успех у дома.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност на MediaParents консултанта да предложи и проведе родителска сбирка за 
медийно образование по темата "медийни герои/известни лица". Обучението се допълва от полезни практически 
материали. Курсът се състои от четири модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна 
връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Значението на медийните герои/известни лица за децата (Раздел: Медийните герои като спътници/приятели, 
Раздел: Медийни герои като модел за ориентация на децата, Раздел: Най-популярните медийни герои като ролеви модели)  
Модул: Влиянието на медийните герои върху децата (Раздел: Как се „създават“ медийни герои/известни лица, Раздел: 
Медийните герои и ролите на половете, Раздел: Медийни герои и (онлайн) реклама, Раздел: Медийни герои и модели за 
подражание в реалния живот,  
Модул: Медийно образование във връзка с детските медийни ролеви модели (Раздел: Медийно образование, свързано с 
моделите за подражание в медиите)  
Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои и известни лица“ (Раздел: Как се организира родителска сбирка по 
темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Значението на медийните герои/известни лица за децата  
Участниците ще могат да: 

- описват значението на медийните герои за развитието на децата на възраст между 7 и 12 години.  
- обясняват каква роля играят медийните фигури като спътници/приятели на децата – помагат им да се ориентират в 

живот, както и да се справят с ежедневните предизвикателства, които възникват пред тях. 
- посочват популярни медийни герои за деца от тази възрастова група. 

 
Модул: Влиянието на медийните герои върху децата  
Участниците ще могат да: 

- обяснят как възникват медийните герои/известни лица и какви са различните им характеристики. 
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- посочват стъпките, които служат за разпознаване на характеристиките на медийните герои/известни лица. 
- сравняват различни известни лица от дадени примери и правят изводи какви характеристики притежават. 
- обясняват влиянието на медийните герои върху децата на възраст между 7 и 12 години. 
- класифицират и определят правилно възможностите и рисковете. 
- описват влиянието на медийните герои върху ролите на половете във връзка с формирането на идентичност, ролеви 

стереотипи и ролево многообразие.  
- познават формите на сексизъм в медийните герои и могат правилно да ги посочат и разпознаят в примери. 
- описват явлението имитация в социалните медии и правилно разпознават рисковете. 
- обясняват каква роля играят медийните герои в тази възрастова във връзка с рекламата. Могат да изброят различни 

форми на реклама с медийни герои. 
- посочват какво представляват влиятелните личности/инфлуенсъри и описват как се създава реклама с тяхно участие. 
- класифицират дали показаните примери са реклама. 
- назовават как медийните герои и моделите от реалния живот се допълват и как могат да бъдат разграничени едни от 

други.  
 
Модул: Медийно образование във връзка с детските медийни ролеви модели  
Участниците ще могат да: 

- посочват защо медийното образование по отношение на медийните герои е особено важно за тази възрастова група. 
- определят какво съдържание трябва да бъде разгледано в областта на медийното образование. 
- назовават методите на медийното образование. 
- обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на медийно образование по отношение на медийните 

герои в тази възрастова група у дома. 
- помагат със съвети за това как родителите могат да прилагат медийно образование у дома. 
- дефинират проблемите, споделени от родителите и формулират стратегии за решаването им. 

 
Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои и известни лица“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Медийни герои и известни лица ( за деца – 7-12 години)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
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- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 
8. 

- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Медийни герои и известни лица ( за деца – 7-12 години)". с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Упражнението в края 
на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът е върху 
задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и прилагане на  
наученото.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебна програма за е-обучение по проект MediaParents – интелектуален продукт 1 (ИП1) 
 

x 
 

29 
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Курс 9: Интернет и големи обеми от данни (Big Data) 
Описание на курса Курсът се занимава с комплексната тема "Интернет и големи обеми от данни (Big Data)" и е насочен към децата между 7 и 12 

години. Прави се преглед на развитието на интернет и неговите възможности и рискове, както и на големите обеми от данни 
и интелигентния дом (Smart Home) в контекста на защитата на децата и тяхната лична информация. Прави се преглед на 
проблемите в интернет съдържанието и се предлагат решения. Курсът дава идеи как медийното образование по тази тема 
може да бъде успешно у дома.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност на MediaParents консултанта да предложи и проведе родителска сбирка за 
медийно образование по темата "Интернет и големи обеми от данни (деца - 7-12 години)". Обучението се допълва от 
полезни практически материали. Курсът се състои от пет модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси 
за обратна връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Интернет (Раздел: Защо децата обичат да са онлайн, Раздел: Възможности, Раздел: Рискове - пристрастяване към 
интернет) 
Модул: Поверителност и защита на данните (Раздел: Големи обеми от данни (Big data), Раздел: Интелигентен дом 
(SmartHome)). 
Модул: Проблемно съдържание (Раздел: Фалшиви новини, конспирации, дезинформация, Раздел: Склоняване към 
самоубийство, самонараняващо се поведение, възхваляване на хранителните разстройства, Раздел: Екстремизъм, Раздел: 
Порнография) 
Модул: Медийно образование, свързано с използването на интернет и големи обеми от данни (раздел: Медийно 
образование - как да помогна и да подкрепя децата у дома) 
Модул: Сбирка за родители на тема „Интернет и големи обеми от данни“ (Раздел: Как се организира родителска сбирка 
по темата, Раздел: Използване на предоставените допълнителни материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Интернет  
Участниците ще могат да: 

- описват навиците за използване на интернет от деца на възраст между 7 и 12 години. 
- изброяват основните дейности на децата в интернет от тази възрастова група. 
- описват как интернет влияе на детското развитие и на кои елементи от онлайн съдържанието децата реагират най-

активно. 
- определят правилно елементите в даден пример на онлайн съдържание, които децата намират за 

интересно/интригуващо. 
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- посочват какви възможности и предимства предлага интернет за децата от тази възрастова група и могат правилно да 
ги определят от подбрани примери. 

- описват признаците на прекомерна употреба на интернет и посочват критериите, които разграничават нормалната 
употреба от пристрастяването. 

- посочват къде може да се намери професионална помощ при пристрастяване към интернет. 
 

Модул: Поверителност и защита на данните 
Участниците ще: 

- знаят какво са големи обеми от данни (Big Data). 
- назовават областите, в които се прилагат Big Data и кои са тези от голямо значение за защита на данните. 
- знаят кои са актуалните разпоредби по темата за защита на данните и Big Data. 
- знаят определението за интелигентен дом (Smart Home) и могат да посочат поне четири устройства. 
- знаят кои са актуалните разпоредби по темата за защитата на личните данни и Smart Home. 
- знаят какви са възможностите и рисковете, свързани с интелигентните домове. 
- могат да идентифицират рисковете за неприкосновеността на личния живот в примерен интелигентен дом с различни 

устройства. 
 

Модул: Проблемно съдържание  
Участниците ще могат да: 
- обясняват различно проблемно съдържание като фалшиви новини, конспиративно мислене/конспирации или 

дезинформация и допълват определенията на термините, да различават термините един от друг и да назовават 
идентификационните им характеристики. 

- описват процедурите за проверка на достоверността на съдържанието. 
- проверяват дадено съдържание за неговата достоверност и го идентифицират правилно. 
- обясняват как децата на тази възраст могат да се сблъскат с проблематично съдържание, като например риск от 

самоубийство, самонараняващо поведение, възхваляване на хранителни разстройства и др. 
- дават съвети за действие на родителите при среща с такова съдържание. 
- дефинират понятието "екстремизъм в интернет" и изброяват различните му форми. 
- описват влиянието, което екстремисткото съдържание може да окаже върху децата на тази възраст. 
- идентифицират и докладват за проблемно съдържание (като екстремизъм, порнография). 
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- идентифицират стратегии за защита на децата от проблемно съдържание и знаят стратегии за противодействие на 
такова съдържание. 

 
Модул: Медийно образование, свързано с използването на интернет и големи обеми от данни (Big Data) 
Участниците могат да: 

- посочват защо медийното образование във връзка с използването на интернет, големите обеми от данни (Big Data) и 
проблемното съдържание е актуално за тази възрастова група. 

- определят кое съдържание трябва да бъде разглеждано в областта на медийното образование. 
- назовават методите на медийното образование и обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на 

медийно образование във връзка с използването на интернет и Big Data в тази възрастова група у дома. 
- дават съвети за това как родителите могат да прилагат медийното образование у дома и как могат да боравят с  

устройства и съдържание възможно най-безопасно. 
- класифицират проблемите, споделени от родителите и формулират стратегии за решаването им. 

 
Модул: Сбирка за родители на тема „Интернет и големи обеми от данни“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Интернет и големи обеми от данни ( за деца – 7-12 
години)". 

- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

9. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Интернет и големи обеми от данни (за деца – 7-12 години)". с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Упражнението в края 
на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът е върху 
задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и прилагане на  
наученото.  
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Последният модул се фокусира върху прилагането на наученото по време на сбирките за родители и спомага за правилния 
избор на използвани методи, както и успешното прилагане на предоставените материали. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 10: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения  
Описание на курса Курсът разглежда комплексната тема "Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 години)"  поради 

нарасналото значение на тези медии за тази възрастова група деца. Прави се преглед на най-важните онлайн платформи и 
приложения за изпращане на съобщения, както и на най-актуалните проблеми при онлайн комуникацията, като например 
"реч на омразата" или "кибертормоз", и начините за справяне с тях. Курсът показва как децата общуват днес и какви 
възможности и предизвикателства носи това. Накрая курсът показва как медийното образование по темата може да има 
успех у дома.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност за провеждане на сбирки на родители за медийно образование на тема 
"Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 г.)". Обучението се насърчава чрез полезни практически 
материали. Курсът се състои от пет модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (Раздел: Преглед на различните платформи и 
приложения, Раздел: YouTube, Раздел: TikTok, Раздел: Instagram, Раздел: WhatsApp, Раздел: Snapchat, Раздел: Tellonym, 
Раздел: Среща на "старите" - Facebook и Twitter, Раздел: Алтернативи) 
Модул: Проблеми при онлайн комуникацията (Раздел: Език на омразата, Раздел: Кибертормоз, Раздел: Кибергрууминг 
(cybergrooming) – подмамване на деца в интернет, Раздел: Секстинг) 
Модул: Нови форми на комуникация (Раздел: Как се е променила комуникацията и как общуват децата днес, Раздел: 
Възможности и предизвикателства) 
Модул: Медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения (Раздел: 
Медийно образование - как да бъдат подкрепяни децата вкъщи?) 
Модул: Сбирка на родители на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 години)“ (Раздел: 
Как да организирам родителска вечер по темата, Раздел: Използване на предоставените допълнителни материали) 

Обучителни 
резултати 

Модул: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения  
Участниците ще: 
- знаят определенията на термините "социални медии" и " приложения за изпращане на съобщения ". 
- назовават най-важните платформи и обясняват основните им функции (каква е основната цел на всяка платформа). 
- правят заключения за навиците за използване на тези платформи от тази възрастова група.  
- обясняват как работи YouTube и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената на 

известни YouTube потребители. 
- обясняват как работи TikTok и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената на 

известни потребители на TikTok. 
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- обясняват как работи Instagram и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената 
на известни потребители на Instagram. 

- обясняват как работи WhatsApp и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работи SnapChat и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работи Tellonym и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работят Facebook и Twitter и за какво се използват. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и са 

наясно, че тези платформи вече не се използват от децата от тази възрастова група. 
- назовават алтернативи на популярните приложения, споменати по-горе и възпроизвеждат ключови факти и цифри.  

 
Модул: Проблеми при онлайн комуникацията  
Участниците ще могат да:  

- назовават важни проблеми при комуникация и знаят определенията за тези проблеми: 
- Реч на омразата: определение, различните ѝ форми, начините за реагиране при наличие. 
- Кибертормоз: определение, различните му форми, стратегии за действие при деца и възрастни. 
- Кибергрууминг (cybergrooming): определение, различните му форми, стратегии за защита на децата. 
- Секстинг: определение,  съвети  към родителите за справяне с този проблем. 

 
Модул: Нови форми на комуникация  
Участниците ще могат да: 

- обясняват как се е променило общуването и как децата общуват днес. 
- класифицират и интерпретират възможностите и рисковете. 
- илюстрират предизвикателствата, свързани със защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и 

защитата на младежките медии и комуникационни платформи. 
- демонстрират влиянието и значението на рекламата в тези платформи. 

 
Модул: Медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения  
Участниците могат да: 

- посочат защо медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения 
е актуално за тази възрастова група. 

- определят какво съдържание трябва да бъде разгледано в областта на медийното образование. 
- предават по разбираем начин правилата за поведение в чатовете и т.н. 
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- назовават методите на медийното образование и обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на 
медийно образование във връзка със социалните медии, приложенията за изпращане на съобщения и проблемите в 
онлайн комуникацията в тази възрастова група у дома. 

- разработят съвети за това как родителите могат да прилагат медийно образование у дома и как да боравят с 
устройства и съдържание по възможно най-безопасен начин. 

- класифицират проблемите, споделени от родителите, и да формулират стратегии за решаването им. 
 
Модул: Сбирка на родители на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 години)“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Социални медии и приложения за изпращане на 
съобщения (7-12 години)“ 

- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

10. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 години)“ с 

помощта на контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Общ преглед 
изброява и обяснява споменатите приложения с кратки дефиниции. Съдържание, което вече е било обхванато в други 
курсове, като например темата за рекламата, ще бъде споменато, за да се постигне прилагане на знания от други модули. 
Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът 
е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и 
прилагане на  наученото.  
Последният модул се фокусира върху прилагането на наученото по време на сбирките за родители и спомага за правилния 
избор на използвани методи, както и успешното прилагане на предоставените материали. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
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Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 11: Игри / Творческа работа с медии  
Описание на курса Курсът дава познания за цифровите/дигиталните/онлайн игри и творческата работа с медии за деца между 7 и 12 години, и 

тяхното значение за децата. Дава се общ преглед на различните видове и платформи за игри, както и възможности за 
творческа медийна работа у дома. Курсът показва възможностите, рисковете и предизвикателствата на цифровите игри за 
конкретната възрастова група деца.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност за предлагане и провеждане на родителска сбирка на тема "Игри и 
творческа работа с медии (за деца -7-12 години)". Ученето се насърчава чрез полезни практически материали. Курсът се 
състои от три  модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Подходящи игри за деца (Раздел: Каква роля играят цифровите (онлайн) игри за децата? Какви възможности 
предлагат тези игри?; Раздел: Игрови жанрове и платформи; Раздел: Let's Play; Раздел: Рискове и предизвикателства; Раздел: 
Критерии за оценяване на (онлайн) игри; Раздел: Медийно образование във връзка с подходящи за деца игри у дома)  
Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите (Раздел: Какво представлява творческата работа с 
медии и какви ползи предлага за развиване на медийна грамотност; Раздел: Какво учат децата чрез творческа работа с  
медии; Раздел: Идеи за творческа работа с медии у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческа работа с медии (за деца -7-12 години)“ (Раздел: Как да се  
организира сбирка на родители по темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Подходящи игри за деца  
Участниците ще могат да: 

- описват каква е ролята на дигиталните (онлайн) игри за децата на възраст между 7 и 12 години. 
- обясняват какви възможности за учене предлагат дигиталните игри за тази възрастова група. 
- назовават различните жанровете при игрите и да назоват различните платформи за дигитални (онлайн) игри. 
- обясняват какво е Let's Play и защо са толкова популярни. 
- идентифицират рисковете и предизвикателствата на дигиталните игри за тази възрастова група (напр. сайбъргрууминг 

(cybergrooming), реклами/покупки на приложения/капани за покупки, защита на данните, проблемно съдържание, 
пристрастяване) и разработят начини за тяхното намаляване и избягване. 

- назовават характеристики за оценка на дигиталните (онлайн) игри (напр. възрастови ограничения, рекламно 
съдържание). 

- проверяват самостоятелно непознато съдържание за неговата пригодност за тази възрастова група и да го 
класифицират според характеристиките и да го разпределят по жанрове. 
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- обясняват защо децата на възраст между 7 и 12 години се нуждаят от насоки при избора и оценката на съдържание на 
игрите. 

 
Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите 
Участниците ще: 

- знаят какво представлява творческата работа с медии. 
- обясняват предимствата на творческата работа с медии за насърчаване на медийната грамотност. 
- описват възможностите за учене, които произтичат от творческата работа с медии. 
- формулират и развиват собствени идеи за творческа работа с медии. 
- формулират препоръки за творческа работа с медии у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческа работа с медии (за деца -7-12 години)“ 
Участниците ще могат да: 

- назовават елементите на сбирките на родителите по темата „Игри и творческа работа с медии (за деца -7-12 години)“  
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

11. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, показват гъвкавост и променят материалите по собствено усмотрение, така, че 

да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Игри и творческа работа с медии (за деца -7-12 години)“с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
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Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Възраст на деца: 13-18 години (Избираеми курсове) 
Курс 12: Медийни навици 
Описание на курса Курсът разглежда медийните навици на деца на възраст от 13 до 18 години и тяхното израстване с медиите. Дава се общ 

преглед на различните видове медии и тяхното възприемане от възрастовата група, показват се също така и  предимствата 
на медийното образование. Курсът дава и систематизиран преглед на това употребата на кои медии могат да доведат до 
пристрастяване у децата от тази  възрастова група, а също така и как да бъдат разпознават медии, които са подходящи за 
тази възрастова група. Накрая, курсът показва значението на семейството и социалната среда във връзка с поведението на 
децата при използването на медии и как успешно децата да боравят с медии у дома. 
 
Курсът е разделен на модули и дава възможност MediaParents консултантите успешно да провеждат сбирки за родители на 
тема "Медийните навици на децата". Обучението се насърчава с полезни практически материали. Курсът се състои от  пет  
модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Израстване с медии (Раздел: Факти и цифри, Раздел: Ползите от медийно образование)  
Модул: Възприятие на медиите от младежите (Раздел: Видове медии и тяхното възприемане, Раздел: Плашещи медийни 
изживявания, Раздел: Разпознаване на медии, подходящи за възрастта)  
Модул: Ролята на семейството и социалната среда (Раздел: младежи, медии, семейство и социална среда)  
Модул: Медийното образование у дома (Раздел: Как да се научим да боравим правилно с медиите)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Медийни навици на младежи между 13 и 18-годишна възраст“ (Раздел: Как се 
организира сбирка на родителите по темата, Раздел: Използване на материалите) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Израстване с медии  
Участниците ще могат да: 

- посочват надеждни национални източници с изследвания на поведението на децата на възраст между 13 и 18 години 
по отношение на използването на медиите. 

- класифицират резултатите от проучванията и правят основни изводи за поведението на децата на възраст от 13 до 18 
години по отношение на използването на медиите. Могат да определят правилните твърдения за тази възрастова 
група от дадени твърдения за поведението на използване на медиите.  

- обясняват кои медии използват децата на възраст между 13 и 18 години (сами или със семействата си), кои дейности 
извършват в ежедневието си и колко време прекарват, използвайки медиите, кое съдържание (сериали, герои, игри, 
приложения) е популярно сред тази възрастова група. 
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- посочват предимствата на медийното образование за тази възрастова група.  
- разпознават и преценяват самостоятелно (въз основа на дадени данни и информация) в кои области е необходимо 

медийно образование.  
 
Модул: Възприятие на медиите от младежите 
Участниците ще могат да: 

- назовават различните видове медии и правилно да разпределят медиите по видове. 
- описват възприемането на медиите от младежите тази възрастова група. 
- обясняват критериите за отрицателни (свръх натоварващи) медийни преживявания и класифицират медийните 

преживявания по дадените критерии. 
- формулират препоръки за подходящи за възрастта медийни преживявания по време на сбирките на родителски. 

Могат самостоятелно да избират подкрепящи дейности в зависимост от медийните преживявания, описани от 
родителите. 

- назовават критерии за медийни преживявания, подходящи за тази възрастова група, и съответно класифицират 
медийните преживявания. 

- назовават националните инструменти за контрол на медийното съдържание. 
 
Модул: Ролята на семейството и социалната среда  
Участниците ще могат да: 

- изяснят влиянието на родителите върху поведението на тази възрастова група по отношение на използването на 
медиите и да назоват правилно факторите, които оказват влияние. 

- обяснят защо влиянието на родителите е голямо. Определят твърденията за влиянието на родителите като верни или 
неверни. 

- обясняват как социалната среда и други лица (възпитатели, приятели) оказват влияние върху поведението и 
предпочитанията на тази възрастова група за използване на медиите. 

- обясняват важността на понятието за „приятелска група“ за младежите на тази възраст.  
 

Модул: Медийно образование у дома  
Участниците ще могат да: 

- посочат кои елементи принадлежат към медийното образование и да ги назоват. 
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- оказват специфична подкрепа на родителите, които имат нужда при обучение за използване на медии от 13-18 
годишни. 

- въз основа на знанията, придобити в модули 1 и 2  на този курс за използването и възприемането на медиите, оказват 
подкрепа на младежи между 13 и 18 години. 

- посочват методите, с които медиите (и тяхната употреба) могат да бъдат изследвани от децата от тази възрастова 
група. 

- определят времето за използване на медии за тази възрастова група и назовават правилно предимства и 
недостатъци. 

- определят общите правила в семейството и насочват родителите да приемат правила за собственото си семейство. 
 

Модул: Сбирка на родители на тема „Медийни навици на младежи между 13 и 18-годишна възраст“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителска сбирка на тема "Медийни навици на младежи между 13 и 18-годишна възраст ". 
- назовават основните елементи на родителска сбирка на тази тема. 
- описват методите за провеждане на родителска сбирка на тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

12. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- планират родителска сбирка на тема "Медийни навици на младежи между 13 и 18-годишна възраст "с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която е допълнена с видеоклипове, графики, документи и др. Упражненията в 
края на модулите позволяват на участниците да приложат на практика придобитите знания. Примерът в края на 
обучителното съдържание се използва за самообучение и за затвърждаване на наученото. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс.  
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 13: Реклама 
Описание на курса Курсът се занимава с темата за рекламата, нейните цели и влияние върху младежите на възраст между 13 и 18 години. Дава 

се общ преглед на различните видове и форми на медиите и се показват начини, по които младежите могат да разпознават и 
назовават рекламата. Поставя се акцент върху различните форми на онлайн рекламата.  Курсът дава и общ преглед на 
правната рамка, свързана с рекламата и децата. Накрая, курсът показва как медийното образование по темата за рекламата 
може да бъде прилагано у дома.  
Курсът е разделен на пет модула и дава възможност да се предложи и проведе  сбирка на родители по темата "Рекламата и 
младежите". Обучението е подпомогнато с полезни практически материали - съвети, практически упражнения и въпроси за 
обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху младежите (Раздел: Цели на рекламата, Раздел: Младежите като целева група, 
Раздел: Как влияе рекламата на децата)  
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от младежите (Раздел: Различните рекламни 
медии и рекламни форми, Раздел: Как младежите могат да разпознават и назовават рекламите?  
Модул: Правна рамка и контролни органи  
Модул: Реклама и медийно образование (Раздел: Необходими умения, Раздел: Медийно образование у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата ( за 13-18 годишни)“ (Раздел: Как се организира сбирка на родители по 
темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Рекламата и влиянието ѝ върху младежите  
Участниците ще могат да: 

- назовават целите на рекламата като цяло и да ги определят правилно. 
- изясняват факторите за уместността на младежите като целева група за реклама. 
- оценяват влиянието на рекламата за младежи между 13 и 18 години върху покупателното поведение на родителите. 
- назовават факторите за влияние на рекламата върху младежите на възраст между 13 и 18 години. 
- описват възприемането на съдържанието на рекламите от младежите в тази възрастова група. 
- обясняват начините, по които младежите от тази възрастова група разбират рекламите, и определят твърденията по 

този въпрос като верни или неверни. 
- обясняват дали младежите от тази възрастова група разбират замисъла/ смисъла на рекламите. 

 
Модул: Видове и форми на рекламните медии и тяхното възприятие от младежите  
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Участниците ще могат да: 
- назовават рекламните медии и формите на реклама. Особено внимание се обръща на: онлайн рекламите (YouTube, 

(деца) инфлуенсъри, социални мрежи, бисквитки, персонализирана реклама, Google), реклама в приложения и игри, 
телевизионна реклама, печатна и плакатна реклама, радио реклама.  

- разграничават рекламните медии и формите на реклама една от друга и ги назовават правилно. 
- назовават и описват често срещани рекламни стратегии. 
- изброяват признаците, които позволяват разпознаването на рекламата, и ги определят правилно. 
- обясняват как децата на тази възраст могат да разпознават и назовават тези характеристики. 

- акцентират върху значението на онлайн рекламата в тази възрастова група. 
 
Модул: Правна рамка и контролни органи  
Участниците ще могат да: 

- говорят за съществуващата национална правна рамка по отношение на рекламата и къде може да бъде намерена. 
- назовават органите, които наблюдават спазването на правната рамка. 
- изброяват задълженията на контролните органи и правилно ги идентифицират от няколко възможни отговора. 
- говорят за значението на контрола върху рекламната индустрия върху 13-18 годишните. 

 
Модул: Реклама и медийно образование  
Участниците ще могат да: 

- използват знанията от модули 1 и 2, за да дават насоки и указания в кои области децата от тази възрастова група се 
нуждаят от подкрепа. 

- определят от какви компетенции се нуждаят децата от тази възрастова група, за да разпознават (онлайн) рекламите. 
- дават насоки за методи, които могат да се използват за обучение на деца от тази възрастова група за боравене с 

рекламата по осмислен и критичен начин. 
- формулират предложения и насоки за медийно образование у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Рекламата (за 13-18 годишни)“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата "Рекламата (за 13-18 годишни)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
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- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курс 1 и 13. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема "Рекламата (за 13-18 годишни)"с помощта на контролния лист и материалите за 

планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото. Модул 4 служи за свързване на знанията придобити от предишните модули и 
съответно родителите да получат конкретни съвети. Последният модул се фокусира върху практическата употреба на 
получените знания  при организацията на родителски сбирки.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 14: Медийни герои /известни лица 
Описание на курса Курсът се занимава с медийните ролеви модели на младежите на възраст между 13 и 18 години и тяхното значение за тях. 

Прави се преглед на медийните герои като спътници/приятели, тяхната функция за ориентация и идентификация. Освен това 
курсът показва как медийните фигури могат да влияят върху ролите на половете и (онлайн) рекламата. Накрая, курсът 
показва как медийното образование по темата за медийните герои може да има успех у дома.  
 
Курсът е разделен на модули и дава възможност на MediaParents консултанта да предложи и проведе родителска сбирка за 
медийно образование по темата "медийни герои/известни лица". Обучението се допълва от полезни практически 
материали. Курсът се състои от четири модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна 
връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Значението на медийните герои/известни лица за младежите (Раздел: Медийните герои като спътници/приятели, 
Раздел: Медийни герои като модел за ориентация , Раздел: Най-популярните медийни ролеви модели)  
Модул: Влиянието на медийните герои върху младежите (Раздел: Как се „създават“ медийни герои/известни лица, 
Раздел: Медийните герои и ролите на половете, Раздел: Медийни герои и (онлайн) реклама, Раздел: Медийни герои и 
модели за подражание в реалния живот,  
Модул: Медийно образование във връзка с медийните ролеви модели на младите хора (Раздел: Медийно образование, 
свързано с моделите за подражание в медиите)  
Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои и известни лица“ (Раздел: Как се организира родителска сбирка по 
темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Значението на медийните герои/известни лица за младежите 
Участниците ще могат да: 

- описват функциите на медийните герои за развитието на младежите на възраст между 13 и 18 години.  
- обясняват каква роля играят медийните фигури като спътници/приятели – помагат им да се ориентират в живота, 

както и да се справят с ежедневните предизвикателства, които възникват пред тях. 
- познават популярни медийни ролеви модели за тази възрастова група. 

Модул: Влиянието на медийните герои върху младежите 
Участниците ще могат да: 

- обясняват как възникват медийните герои/известни лица и какви са различните им характеристики. 
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- посочват стъпките, които служат за разпознаване на характеристиките на медийните герои/известни лица. 
- сравняват различни известни лица от дадени примери и правят изводи какви характеристики притежават. 
- обясняват влиянието на медийните герои върху младежите между 13 и 18 години. 
- класифицират и определят правилно възможностите и рисковете. 
- описват влиянието на медийните герои върху ролите на половете във връзка с формирането на идентичност, ролеви 

стереотипи и ролево многообразие.  
- познават формите на сексизъм в медийните герои и могат правилно да ги посочат и разпознаят в примери. 
- описват явлението „имитация“ в социалните медии и правилно разпознават рисковете. 
- обясняват каква роля играят медийните герои в тази възрастова във връзка с рекламата. Могат да изброят различни 

форми на реклама с медийни герои. 
- посочват какво представляват влиятелните личности/инфлуенсъри и описват как се създава реклама с тяхно участие. 
- класифицират различни примери като реклама. 
- назовават как медийните герои и моделите от реалния живот се допълват и как могат да бъдат разграничени едни от 

други.  
 
Модул: Медийно образование във връзка с медийните ролеви модели на младите хора 
Участниците ще могат да: 
- посочват защо медийното образование по отношение на медийните герои е особено важно за тази възрастова група. 
- определят какво съдържание трябва да бъде разгледано в областта на медийното образование. 
- назовават методите на медийното образование. 
- обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на медийно образование по отношение на медийните 
герои в тази възрастова група у дома. 
- помагат със съвети за това как родителите могат да прилагат медийно образование у дома. 
- дефинират проблемите, споделени от родителите и формулират стратегии за решаването им. 
 
Модул: Родителски сбирки на тема „Медийни герои и известни лица“ 
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Медийни герои и известни лица (за 13-18 годишни)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
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- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 
14. 

- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Медийни герои и известни лица (за 13-18 годишни)" с помощта на контролния 

лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Упражнението в края 
на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът е върху 
задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и прилагане на  
наученото.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
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Курс 15: Интернет и големи обеми от данни (Big Data) 
Описание на курса Курсът се занимава с комплексната тема "Интернет и големи обеми от данни (Big Data)" и е насочен към младежите между 

13 и 18 години. Прави се преглед на развитието на интернет и неговите възможности и рискове, както и на големите обеми 
от данни и интелигентния дом (Smart Home) в контекста на защитата на децата и тяхната лична информация. Прави се 
преглед на проблемите в интернет съдържанието и се предлагат решения. Курсът дава идеи как медийното образование по 
тази тема може да бъде успешно у дома.  
 
Курсът е разделен на модули и дава възможност на MediaParents консултанта да предложи и проведе родителска сбирка за 
медийно образование по темата "Интернет и големи обеми от данни ( за 13-18 годишни)". Обучението се допълва от 
полезни практически материали. Курсът се състои от пет модула, придружени от съвети, практически упражнения и въпроси 
за обратна връзка.  
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Интернет (Раздел: Защо младежите обичат да са онлайн, Раздел: Възможности, Раздел: Рискове - пристрастяване 
към интернет) 
Модул: Поверителност и защита на данните (Раздел: Големи обеми от данни (Big data), Раздел: Интелигентен дом (Smart 
Home)). 
Модул: Проблемно съдържание (Раздел: Фалшиви новини, конспирации, дезинформация, Раздел: Склоняване към 
самоубийство, самонараняващо се поведение, възхваляване на хранителните разстройства, Раздел: Екстремизъм, Раздел: 
Порнография) 
Модул: Медийно образование, свързано с използването на интернет и големи обеми от данни (раздел: Медийно 
образование - как да помогна и да подкрепя децата у дома) 
Модул: Сбирка за родители на тема „Интернет и големи обеми от данни“ (Раздел: Как се организира родителска сбирка 
по темата, Раздел: Използване на предоставените допълнителни материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Интернет  
Участниците ще могат да: 

- описват навиците за използване на интернет от младежи на възраст между 13 и 18 години. 
- изброяват основните дейности в интернет на тази възрастова група. 
- описват как интернет влияе на тяхното развитие и на кои елементи от онлайн съдържанието реагират най-активно. 
- определят правилно елементите в даден пример на онлайн съдържание, които младежите намират за 

интересно/интригуващо. 
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- посочват какви възможности и предимства предлага интернет за тази възрастова група и могат правилно да ги 
определят от подбрани примери. 

- описват признаците на прекомерна употреба на интернет и посочват критериите, които разграничават нормалната 
употреба от пристрастяването. 

- посочват къде може да се намери професионална помощ при пристрастяване към интернет. 

 
Модул: Поверителност и защита на данните 
Участниците ще: 

- знаят какво са големи обеми от данни (Big Data). 
- назовават областите, в които се прилагат Big Data и кои са тези от голямо значение за защита на данните. 
- знаят кои са актуалните разпоредби по темата за защита на данните и Big Data. 
- знаят определението за интелигентен дом (Smart Home) и могат да посочат поне четири устройства. 
- знаят кои са актуалните разпоредби по темата за защитата на личните данни и Smart Home. 
- знаят какви са възможностите и рисковете, свързани с интелигентните домове. 
- могат да идентифицират рисковете за неприкосновеността на личния живот в примерен интелигентен дом с различни 

устройства. 
 

Модул: Проблемно съдържание  
Участниците ще могат да: 
- обясняват различно проблемно съдържание като фалшиви новини, секстинг, конспиративно мислене/конспирации 

или дезинформация и допълват определенията на термините, да различават термините един от друг и да назовават 
идентификационните им характеристики. 

- описват процедурите за проверка на достоверността на съдържанието. 
- проверяват дадено съдържание за неговата достоверност и го идентифицират правилно. 
- обясняват как младежите на тази възраст могат да се сблъскат с проблематично съдържание, като например риск от 

самоубийство, самонараняващо поведение, възхваляване на хранителни разстройства и др. 
- дават съвети за действие на родителите при среща с такова съдържание. 
- дефинират понятието "екстремизъм в интернет" и изброяват различните му форми. 
- описват влиянието, което екстремисткото съдържание може да окаже върху тази възрастова група. 
- обясняват, че интернет е преобладаващ източник на порнографски материали. Знаят какво влияние може да има 

порнографията върху младите хора. 
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- идентифицират и докладват за проблемно съдържание (като екстремизъм, порнография). 
- идентифицират стратегии за защита на младежите от проблемно съдържание и знаят стратегии за противодейстие на 

такова съдържание. 

 
Модул: Медийно образование, свързано с използването на интернет и големи обеми от данни (Big Data) 
Участниците могат да: 

- посочват защо медийното образование във връзка с използването на интернет, големите обеми от данни (Big Data) и 
проблемното съдържание е актуално за тази възрастова група. 

- определят кое съдържание трябва да бъде разглеждано в областта на медийното образование. 
- назовават методите на медийното образование и обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на 

медийно образование във връзка с използването на интернет и Big Data в тази възрастова група у дома. 
- дават съвети за това как родителите могат да прилагат медийното образование у дома и как могат да боравят с  

устройства и съдържание възможно най-безопасно. 
- класифицират проблемите, споделени от родителите и формулират стратегии за решаването им. 

 
Модул: Сбирка за родители на тема „Интернет и големи обеми от данни“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Интернет и големи обеми от данни (за 13-18 годишни)". 
- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

15. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Интернет и големи обеми от данни ( за деца – 7-12 години)". с помощта на 

контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Упражнението в края 
на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът е върху 
задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и прилагане на  
наученото.  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
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Последният модул се фокусира върху прилагането на наученото по време на сбирките за родители и спомага за правилния 
избор на използвани методи, както и успешното прилагане на предоставените материали. 
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
  

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 16: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения   
Описание на курса Курсът разглежда комплексната тема "Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (за 13 -18 годишни)"  

поради нарасналото значение на тези медии за тази възрастова. Прави се преглед на най-важните онлайн платформи и 
приложения за изпращане на съобщения, както и на най-актуалните проблеми при онлайн комуникацията, като например 
"реч на омразата" или "кибертормоз", и начини за справяне с тях. Курсът показва как младежите общуват днес и какви 
възможности и предизвикателства носи това. Накрая курсът показва как медийното образование по темата може да има 
успех у дома.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност за провеждане на сбирки на родители за медийно образование на тема 
"Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (за 13 -18 годишни)". Обучението се насърчава чрез полезни 
практически материали. Курсът се състои от пет модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна 
връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (Раздел: Преглед на различните платформи и 
приложения, Раздел: YouTube, Раздел: TikTok, Раздел: Instagram, Раздел: WhatsApp, Раздел: Snapchat, Раздел: Tellonym, 
Раздел: Среща на "старите" - Facebook и Twitter, Раздел: Алтернативи) 
Модул: Проблеми при онлайн комуникацията (Раздел: Език на омразата, Раздел: Кибертормоз, Раздел: Кибергрууминг 
(cybergrooming) – подмамване на деца в интернет, Раздел: Секстинг) 
Модул: Нови форми на комуникация (Раздел: Как се е променила комуникацията и как общуват децата днес, Раздел: 
Възможности и предизвикателства) 
Модул: Медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения (Раздел: 
Медийно образование - как да бъдат подкрепяни децата вкъщи) 
Модул: Сбирка на родители на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (за 13 -18 годишни)“ 
(Раздел: Как се организира родителска вечер по темата, Раздел: Използване на предоставените допълнителни материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Социални медии и приложения за изпращане на съобщения  
Участниците ще: 
- знаят определенията на термините "социални медии" и " приложения за изпращане на съобщения ". 
- назовават най-важните платформи и обясняват основните им функции (каква е основната цел на всяка платформа). 
- правят заключения за навиците за използване на тези платформи от тази възрастова група.  
- обясняват как работи YouTube и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената на 

известни YouTube потребители. 
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което отразява единствено възгледите на авторите.  
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- обясняват как работи TikTok и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената на 
известни потребители на TikTok. 

- обясняват как работи Instagram и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и посочват имената 
на известни потребители на Instagram. 

- обясняват как работи WhatsApp и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работи SnapChat и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работи Tellonym и за какво се използва. Възпроизвеждат ключови факти и цифри. 
- обясняват как работят Facebook и Twitter и за какво се използват. Възпроизвеждат ключови факти и цифри и са 

наясно, че тези платформи вече не се използват от тази възрастова група. 
- назовават алтернативи на популярните приложения, споменати по-горе и възпроизвеждат ключови факти и цифри.  

 
Модул: Проблеми при онлайн комуникацията  
Участниците ще могат да:  

- назовават важни проблеми при комуникация и знаят определенията за тези проблеми: 
- Реч на омразата: определение, различните ѝ форми, начините за реагиране при наличие. 
- Кибертормоз: определение, различните му форми, стратегии за действие при деца и възрастни. 
- Кибергрууминг (cybergrooming): определение, различните му форми, стратегии за защита на децата. 
- Секстинг: определение,  съвети  към родителите за справяне с този проблем. 

 
Модул: Нови форми на комуникация  
Участниците ще могат да: 

- обясняват как се е променило общуването и как младежите общуват днес. 
- класифицират и интерпретират възможностите и рисковете. 
- илюстрират предизвикателствата, свързани със защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и 

защитата на младежките медии и комуникационни платформи. 
- демонстрират влиянието и значението на рекламата в тези платформи. 

 
Модул: Медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения  
Участниците могат да: 

- посочат защо медийното образование във връзка със социалните медии и приложенията за изпращане на съобщения 
е актуално за тази възрастова група. 



   Учебна програма за е-обучение по проект MediaParents – интелектуален продукт 1 (ИП1) 
 

x 
 

55 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява единствено възгледите на авторите.  
Комисията не носи отговорност за съдържащата се в публикацията информация. 

- определят какво съдържание трябва да бъде разгледано в областта на медийното образование. 
- предават по разбираем начин правилата за поведение в чатовете и т.н. 
- назовават методите на медийното образование и обясняват кои методи могат да се използват за осъществяване на 

медийно образование във връзка със социалните медии, приложенията за изпращане на съобщения и проблемите в 
онлайн комуникацията в тази възрастова група у дома. 

- разработят съвети за това как родителите могат да прилагат медийно образование у дома и как да боравят с 
устройства и съдържание по възможно най-безопасен начин. 

- класифицират проблемите, споделени от родителите, и да формулират стратегии за решаването им. 
 
Модул: Сбирка на родители на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (13-18 годишни)“  
Участниците ще могат да: 

- формулират подтеми на родителските сбирки към темата „Социални медии и приложения за изпращане на 
съобщения (13-18 годишни)“ 

- назовават елементите на сбирките на родителите по тази тема. 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

16. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, за да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Социални медии и приложения за изпращане на съобщения (7-12 години)“ с 

помощта на контролния лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи. Общ преглед 
изброява и обяснява споменатите приложения с кратки дефиниции. Съдържание, което вече е било обхванато в други 
курсове, като например темата за рекламата, ще бъде споменато, за да се постигне прилагане на знания от други модули. 
Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика придобитите знания. Фокусът 
е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение и за консолидиране и 
прилагане на  наученото.  
Последният модул се фокусира върху прилагането на наученото по време на сбирките за родители и спомага за правилния 
избор на използвани методи, както и успешното прилагане на предоставените материали. 
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Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
 

Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 
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Курс 17: Игри /Творческа работа с медии 
Описание на курса Курсът дава познания за цифровите/дигиталните/онлайн игри и творческата работа с медии за младежи между 13 и 18 

години, и тяхното значение з тях. Дава се общ преглед на различните видове и платформи за игри, както и възможности за 
творческа медийна работа у дома. Курсът показва възможностите, рисковете и предизвикателствата на цифровите игри за 
конкретната възрастова група деца.  
Курсът е разделен на модули и дава възможност за предлагане и провеждане на родителска сбирка на тема "Игри и 
творческа работа с медии (за 13-18 годишни)". Ученето се насърчава чрез полезни практически материали. Курсът се състои 
от три  модула, допълнени от съвети, практически упражнения и въпроси за обратна връзка. 
 

Обучително 
съдържание 

Модул: Игри (Раздел: Каква роля играят цифровите (онлайн) игри за младежите? Какви възможности предлагат тези игри?; 
Раздел: Игрови жанрове и платформи; Раздел: Let's Play; Раздел: Рискове и предизвикателства; Раздел: Критерии за 
оценяване на (онлайн) игри; Раздел: Медийно образование във връзка с подходящи игри у дома)  
Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите (Раздел: Какво представлява творческата работа с 
медии и какви ползи предлага за развиване на медийна грамотност; Раздел: Какво учат младежите чрез творческа работа с  
медии; Раздел: Идеи за творческа работа с медии у дома)  
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческа работа с медии (за 13-18 годишни)“ (Раздел: Как да се  организира 
сбирка на родители по темата, Раздел: Използване на предоставените материали) 
 

Обучителни 
резултати 

Модул: Игри   
Участниците ще могат да: 

- описват каква е ролята на дигиталните (онлайн) игри за младежите между 13 и 18 години. 
- обясняват какви възможности за учене предлагат дигиталните игри за тази възрастова група. 
- назовават различните жанровете при игрите и да назоват различните платформи за дигитални (онлайн) игри. 

- обясняват какво е Let's Play и защо са толкова популярни. 
- идентифицират рисковете и предизвикателствата на дигиталните игри за тази възрастова група (напр. сайбъргрууминг 

(cybergrooming), реклами/покупки на приложения/капани за покупки, защита на данните, проблемно съдържание, 
пристрастяване) и разработят начини за тяхното намаляване и избягване. 

- назовават характеристики за оценка на дигиталните (онлайн) игри (напр. възрастови ограничения, рекламно 
съдържание). 

- проверяват самостоятелно непознато съдържание за неговата пригодност за тази възрастова група и го класифицират 
според характеристиките и да го разпределят по жанрове. 
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- обясняват защо младежите между 13 и 18 години се нуждаят от насоки при избора и оценката на съдържание на 
игрите. 
 

Модул: Творческа работа с медии - създаване и разбиране на медиите 
Участниците ще: 

- знаят какво представлява творческата работа с медии. 
- обясняват предимствата на творческата работа с медии за насърчаване на медийната грамотност. 
- описват възможностите за учене, които произтичат от творческата работа с медии. 
- формулират и развиват собствени идеи за творческа работа с медии. 
- формулират препоръки за творческа работа с медии у дома. 

 
Модул: Сбирка на родители на тема „Игри и творческа работа с медии (за 13-18 годишни)“ 
Участниците ще могат да: 

- назовават елементите на сбирките на родителите по темата „Игри и творческа работа с медии (за 13-18 годишни)“ 
- описват как се провеждат сбирките на родителите по тази тема. 
- самостоятелно създават цялостен сценарий на родителска сбирка на тази тема с помощта на знанията от курсове 1 и 

17. 
- допринасят с разработването и използване на допълнителни материали. 
- използват допълнителните материали, показват гъвкавост и променят материалите по собствено усмотрение, така, че 

да изпълнят целите на сбирката. 
- планират родителска сбирка на тема „Игри и творческа работа с медии (за 13-18 годишни)“с помощта на контролния 

лист и материалите за планиране от курс 1. 
 

Обучителни 
резултати 

Всеки модул се състои от теоретична част, която се допълва от видеоклипове, графики или документи (наричани общо е-
обучителни елементи). Упражнението в края на всеки модул дава възможност на участниците да прилагат на практика 
придобитите знания. Фокусът е върху задълбочаването и прилагането на наученото. Примерът се използва за самообучение 
и за консолидиране и прилагане на  наученото.  
Курсът завършва с тест, който се провежда онлайн. При успешно преминаване на теста, участниците получават сертификати 
за MediaParents консултанти. MediaParents консултантите получават достъп до разширени материали по темата на 
завършения курс. 
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Обучително време 
(ИП4) 

Ще бъде дефинирано 

 


