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В Ъ В Е Д Е Н И Е
За Проекта

Проектът „Журналистиката като средство за учене”,
заедно с този наръчник, има за цел да представи
иновативни начини за справяне със съвременните
предизвикателства пред образованието, като даде
възможност на учителите и училищата да подходят
към журналистиката като образователен
инструмент и методология.

По този начин преподавателите в училищата ще
могат да развиват медийна грамотност, критично
мислене и културна компетентност, както и да
насърчат гражданската ангажираност на млададите
хора и участието им в обществения дебат.
Учителите, като членове и основна част на
партньорството по проекта, проучиха и изследваха
тези иновативни инструменти директно със своите
ученици, като по този начин осигуриха опит и
мнение от първа ръка относно използването на
журналистиката като средство за обучение в
класните стаи.

Тази методология позволи на учениците да
подобрят своите ИКТ умения, както и способността
си да подхождат към медиите по по-критичен и
аналитичен начин, което им позволява да оценят
по-добре непрекъснато нарастващия поток от
информация, на който са изложени.

Настоящият Наръчник служи като ръководство за
учители, които искат да преподават за
дезинформацията и фалшивата информация, но
също така да стимулират критичното си мислене, да
развият етиката в информацията, да участват
активно в обществения живот и да изразят себе си.1



Наръчникът съдържа подходяща информация за
принципи и методи на преподаване чрез
използване на журналистика, както и набор от
дейности, които учителите могат да прилагат в клас
със своите ученици за насърчаване на медийната
грамотност, критичното мислене и културната
компетентност, наред с други.

 
Проектът разработи широка гама от методи за
училищата, които лесно да прилагат в ежедневните
си дейности. Освен това платформата за
публикуване www.wenewz.com  разработена, за да
даде на училищата и учителите безплатна
платформа в подкрепа на тяхното преподаване.
Пълният преглед на училищните дейности и
дейности в класната стая са достъпни от проекта
уебсайт https://jlt-project.eu/ .
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Ч А С Т  1  -  Д Е Ф И Н И Ц И И
1.1 Критично мислене

Едно от важните умения, необходими на съвременния човек, е критичното
мислене (КМ). Има много дефиниции за него, но всички те го определят
като, че мислене, характеризиращо се с независимост, аргументация и
способност всеки нов факт да се подлага на критичен преглед и да се
вземат адекватни решения. Критичното мислене позволява вече усвоените
идеи и факти да бъдат тествани, оценени и приложени. 

Критичното мислене се състои от разглеждане отблизо на значението на
идеите, прилагане на умерен скептицизъм към тях, балансиране на
противоречащи си възгледи, изграждане на системи от подкрепящи мнения
за аргументация и заемане на твърда позиция въз основа на тази схема.

Критичното мислене е сложен процес на творческо обединяване на
идеи и средства, прилагане на нова концепция и ново структуриране
на понятия и факти.

Критичното мислене е активен и интерактивен когнитивен процес,
който протича едновременно на много нива. В повечето случаи
критичното мислене преследва цел, но може да бъде и творчески
процес, чиито цели не са ясно дефинирани.
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Критичното мислене е сложен мисловен процес, който започва с
информация и завършва с вземане на решения.

Критичното мислене е възможно на всяка възраст.
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1.2 Медийна грамотност

Медийната грамотност се определя като способност да се намира, оценява,
използва и произвежда достоверна информация в изобилието от медийни
и дигитални източници и умения за ефективно и конструктивно
взаимодействие с други хора в онлайн средата. 

В същото време липсват адекватни учебни програми за развиване на
ключови умения за „оцеляване” в информационния океан, в който
поставяме децата си. Такива умения са критично мислене, разпознаване на
невярна информация, защита на личните данни; реакция на тормоз и др.
Медийната грамотност помага на учениците да:

да развиват умения за критично мислене, които са им полезни както
във виртуалния, така и в реалния свят.

да разбират как се формират медийните съобщения и какви са
различните им цели.

да разпознаване на грешна информация и фалшиви предложения.
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да се възползват се от богатството на информация, за да учат, да се
обучават и развиват.

да се защитят се от онлайн злоупотреба и тормоз.

да станет пълноправни участници, а не просто потребители в
съвременната информационна и медийна среда

да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.
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1.3 Междукултурно обучение

Междукултурното обучение в училищата е да гарантира, че всички ученици
имат равно участие, независимо от техния културен произход, и че имат
възможност да постигнат възможно най-високо ниво на образование.
Училището трябва да гледа на себе си като на място за учене за всеки
ученик и да култивира култура на междукултурен диалог, така че всички
ученици да се чувстват част от училищната общност.

В класната стая междукултурното образование може да насърчи
разглеждането на темата от гледна точка на мнозинството и малцинствата..
Това позволява на учениците да променят своите гледни точки.

Училището трябва да вземе предвид езиковото разнообразие на
различните нации и в найдобрия случай да насърчава многоезичните
ученици.

Многоезичието на учениците може да се отрази в стаите и в работата по
връзки с обществеността. Освен това училището може да участва в
междукултурно и междурелигиозно сътрудничество с институции или
училища в други страни.
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Ч А С Т  2  -  W E N E W Z  
2.1 За платформата

За да обучат учениците да подобрят уменията си в писмено
общуване, критично мислене, медийна грамотност, 

междукултурни и други учебни
цели, училищата се нуждаят от
обща платформа за работа.
WeNewz (www.wenewz.com) е
създадена за учители и ученици
и е безплатна за използване.  

На мобилни телефони можете да го запазите
като приложение.Платформата е подходяща
както за компютър, таблет и мобилни
телефони. На мобилни телефони можете да
го запазите като приложение.
WeNewz е като онлайн вестник, където
влезлите в системата ученици и учители
могат да създават и публикуват
статииВъзможно е да маркирате статията и
с географски маркери и с етикети за теми,
както и да коментирате статията.

Платформата има опция за търсене, за да
помогне за намирането на статии. Можете
да търсите по ключови думи или етикети.

Във вашия административен панел можете
да изберете език на платформата, да
създавате статии и да създадете своя
собствена лична първа страница, базирана
на предпочитаните от вас етикети.
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2.2 Как да използваме платформата
в контекста на класната стая? 

Само въображението на учителя поставя ограничения за това как
WeNewz може да се използва в учебния процес с учениците.

 За вашето вдъхновение ви препоръчваме някои начини

Учениците пишат статии, за да научат как
да изразяват себе си.

Дайте на учениците една и съща тема, за
да се видят различни подходи, които
учениците могат да използват, за да
изразят своите възгледи.
Учениците преглеждат статиите на други
ученици.

Пишат статии, за да предизвика уменията
за критично мислене.

Пишат статии, за да се научат медийна
грамотност.
Помага на учениците да разберат какво
са информационните медии за
обществото.
Започнете по-съзнателно да изграждате
своя собствена медия.

Силата на журналистиката помага на
учениците да променят света.
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Журналистиката е начин за себеизразяване.

Журналистиката като път към социална активност и
участие в демокрацията
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2.3 Съвети

Овладейте основите

Първо се съсредоточете върху добрата граматика, пунктуация и стил.
Уменията на журналиста трябва да са безупречни. По-късно фокусът
може да бъде насочен към анализиране на текстовата структура.

Овладейте инструментите

Журналистите днес работят в редица медии. От бази данни до
интерактивни графики, от видео до слайдшоу. Има твърде много
налични инструменти, за да помогнат на човек да стане експерт във
всичко. Учениците се нуждаят от работни познания за своите
способности, да разберат личните си силни страни и да работят за
развиване на други умения.

Тъй като има много области на опит, учителите могат да организират
групи с различни компетенции сред учениците, за да разработят по-
сложни истории.
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Развийте изследователски умения

Повечето хора, които се стремят към журналистическа кариера, са
ненаситно любопитни, така че издигането на тези умения за
наблюдение на следващото ниво обикновено е лесно.
Изследователските умения са полезни по всички предмети в училище и
също така ще помогнат на учениците да работят по-бързо, когато
времето е от съществено значение. След като учениците практикуват
известно време, забелязването на детайли и изследването ще станат
втора природа.

Започнете от ранна възраст

Работата с инструменти като WeNewz може да започне от ранна
възраст.

Направете го забавно, дайте малко
и лесни задачи, които учениците
овладяват и по-късно въведете
задачи с по-голяма сложност.

Използвайте WeNewz, за да развиете
удоволствие от писане и изразяване
в писмена форма.
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Ч А С Т  3  -  У Ч И Л И Щ Н И
Д Е Й Н О С Т И

Училищните дейности са дейности извън класната стая,
ангажиращи повече хора, отколкото учителите и учениците
в един клас. Работата с журналистически теми като
училищна дейност може да бъде полезна за ангажиране на
повече учители и ученици едновременно, за повишаване
на осведомеността в училище за конкретни теми, за
икономичност и за внасяне на по-широк спектър от
компетентност на учениците. 

За пълен преглед на няколко дейности посетете уебсайта
за журналистика  https://jlt-project.eu/ 

В следващия модул ще бъдат подробно описани 4 примера за дейности
с ръководство стъпка по стъпка за всяка от тях.

По-конкретно ще бъдат представени 
следните дейности:

Училищен вестник

Въвеждане на фалшиви новини в училище

Сесии с известни журналисти в училищата

Дейността на клуба по журналистика за
подобряване ➢ журналистиката като
средство за обучение
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Целева група (възраст) 14-18 години

Необходими ресурси
Компютър, химикал и тетрадка,

камера, смартфон

Обстановка
Класна стая или медийна

библиотека

Цел

Учениците ще разберат своите
взаимоотношения с медиите; да
разбират взаимодействието
между медии, технологии и
образование; да разберат как да
използват инструментите за
медийна грамотност в
ежедневието си.

Подготовка и създаване на съдържание за месечното издание на
вестника .
1. Обсъдете минали събития, свързани с училищния живот и задайте
правила за работа. Припомнете си основните правила, свързани с: 
- как създаваме медийно съдържание 
- авторско право 
- свобода на словото 
- как да избегнем речта на омразата

2- Задайте теми за писане на статии и провеждане на интервюта.
Разпределете задачите между учениците.

3-Избор на информация. Насоките са свързани с развитието на основни
умения като комуникация, работа в екип, емоционална грамотност,
работа в онлайн среда и др. Насочваме ги как статията/интервюто/
новината, която създават, трябва да отговори на 5 основни въпроса (5
„Wh-“) Кой? Какво? Кога? Където? Как? Защо?

3.1 Училищен вестник
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#
Ключови

думи
Деконструкция 5

CLM ключа
5 основни CLM

концепции
Конструкция: 5 CLM

ключови въпроса

1 Авторство
Кой е създал това

съобщение?

Всички
медийни

съобщения са
конструирани.

На какво съм автор Аз?

2 Формат 

Какви творчески
техники са

използвани, за да
привлекат моето

внимание?

Медийните
съобщения са
конструирани

като е
използван

творчески език,
който има свои

собствени
правила.

Отразява ли моето
съобщение разбиране на
формата, творчеството и

технологиите?

3 Публика

Как хората могат да
разберат

съобщението по
различен начин?

Различните
хора

възприемат
едно и също

медийно
съобщение по

различен
начин.

Моето послание е
ангажиращо и

завладяващо ли е за
публиката към която е

насочено?

4
Съдържани

е

Какви ценности,
начин на живот и
гледни точки са
представени или

пропуснати в това
съобщение?

Медиите имат
вградени

ценности и
гледни точки.

Имам ли ясно и
последователно

рамкирани ценности,
начин на живот и гледни

точки в съдържанието
си?

5 Цел
Защо е изпратено
това съобщение?

Повечето
медии са

организирани
така че да

носят печалба
и/или да

печелят сила.

Успявам ли ефективно да
постигна целта си?

15



 4. Обработка на информация - редактиране на заснетите материали.

5. Обработка на информация - редактиране на заснетите материали.

Методът е разработен и описан от (2 ELS Thomas Jefferson, София
България).

16



Целева група (възраст) 12-18 години

Необходими ресурси
Фалшиви и истински истории по

теми, които представляват
интерес за учениците.

Обстановка/среда 
Училищна сграда или училищна

платформа

Цел 

Да мотивира учениците да говорят
и да обсъждат новини, свързани с

тяхното училище и среда и да
стимулира тяхното логическо и

критично мислене

Описание на дейността стъпка по стъпка

1- В продължение на една седмица сред учениците се разпространяват
няколко новини за училището или обкръжаващата го среда (постери в
коридорите, статии в училищната платформа и др.). Някои от тези
новини са истински, а други са фалшиви.

2- Важно е тези елементи да имат силна връзка с техния училищен
живот, така че учениците да бъдат подтикнати да говорят за тях със
своите връстници.

3- В края на седмицата е важно да разкриете кои новини са били
фалшиви. Това може да стане чрез следното изявление: „Хванахте ли
се?“, последвано от фалшивите новини.

4- Учителите използват тази дейност, за да предупредят учениците да
не вярват на всичко, което чуват, виждат или четат.

Методът е разработен и описан от (Collège La Fraternité, Брюксел,
Белгия).

3.2 Представяне на фалшивите новини в училище
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Целева група (възраст) 12-19 години

Необходими ресурси
Лаптоп, проектор и микрофон при

необходимост

Обстановка/среда Училищна конферентна зала

Цел

Запознаване с гледната точка на
известни журналисти, свързани с

образованието и различни
дейности в класната стая.

Описание на дейността стъпка по стъпка

1- Свържете се с журналист, известен на местно/национално ниво и го/
я поканете във вашето училище за сесия.

2- Помолете учениците си да прочетат/потърсят информация за живота
на журналиста, който планирате да поканите.

3- Помолете учениците да подготвят въпроси за това как
журналистиката може да се използва като учебно средство, кои
дейности да се развият, за да се включи журналистиката в училищната
програма и т.н.

4- Изберете един ученик, който да води срещата.

Методът е разработен и описан от (Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi,
Трабзон, Турция)

3.3 Срещи с известни журналисти в училище
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Целева група (възраст) 14-18 години

Необходими ресурси

Специфична технология за
реализация на избрания медиен

продукт (фото/видео камера,
училищен вестник или радио/ТВ

канал, лаптоп), достъп до
интернет, личен или училищен

акаунт в платформата
https://wenewz.be/ , разнообразна
онлайн документация ресурси за
различни учебни и извънкласни

предмети, видео проектор. 

Обстановка/среда

Класна стая/мястото за
провеждане на журналистическия

клуб и онлайн - чрез
https://wenewz.com

Цел

Да се изследват определени теми
или да се учи по различни

предмети чрез журналистика.
Може да се използва извънкласно
или в контекста на редовни уроци

за учебноизследователска цел.

3.4 Дейности на клуба по журналистика за прилагане
на журналистиката като инструмент за обучение:
Екипни изследвания за електронни новини
JВъзможно е да се създаде клуб по журналистика в училище като
училищна дейност за ученици, които проявяват интерес.
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Описание на дейността стъпка по стъпка

1- Учителят или координаторът на клуба по журналистика избира
темата за изследване. Темите за изследване могат да бъдат от
различни области като технологии, религия, социални медии, музика,
образование, здравеопазване, социални въпроси, околна среда.
Например, по отношение на социалните медии, списъкът с предложени
теми може да бъде:
- Дали социалните мрежи ни правят самотни и необщителни? 
- Как да защитим децата онлайн? 
- Какви са някои начини за идентифициране на тормоз в социалните
медии? 
- Защо хората имат нужда да правят всичко онлайн? 
- Как да спрем кибертормоза? 
- Може ли интернет да помогне на хората да намерят работа или
допълнително образование? 
- Как да си починем от социалните мрежи?
- Защо по-младите поколения са обсебени от броя на последователите
и харесванията? 
- Има ли такова нещо като пристрастяване към социалните мрежи?
-  Кои са световно-известните влиятелни лица в социалните медии?

2- Учениците ще бъдат организирани в групи по 4-5. Те ще договарят и
разпределят различни роли вътре в екипа, като продуцент на статия/
уеб страница/телевизия/филм, мениджър на уеб съдържание, фотограф,
съветник и редакторски асистент.

3- Екипите ще имат определен период да опишат избраната тема и да
разработят цялостен медиен продукт за представяне на резултатите от
изследването.

4- До определен краен срок екипите трябва да публикуват медийните
продукти на платформата https://wenewz.com.

5- Публично представяне на медийните продукти, разработени от
всеки екип и групова дискусия и размисъл.

Методът е разработен и описан от (Colegiul National Calistrat Hogas,
Piatra Neamţ, Румъния) 20
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Ч А С Т  4  -  Д Е Й Н О С Т И  В
К Л А С Н А Т А  С Т А Я

Дейностите в класната стая са дейности, които учителят
може да въведе и организира в класната стая. Такива
дейности са по-лесни за организиране от училищните, тъй
като учителят може да ги прилага като част от нормалното
преподаване.
 
За пълен преглед на няколко дейности посетете уебсайта
за журналистика  https://jlt-project.eu/ 

В следващия модул ще бъдат подробно описани 4 дейности с
ръководство стъпка по стъпка за всяка от тях.

Следните дейности ще бъдат представени:

Кратко публично изказване в клас -
основите на изграждане и получаване на
информативни съобщения

Следвай инструкциите

Ученически интервюта
(учениците се интервюират
един друг) 

Дебати в класната стая
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Целева група (възраст) 10-18 години

Необходими ресурси

Работен лист за прилагане на
модела на 5 Wh- и Н въпроси в

медийно съдържание/
продуциране на информативна
реч; формуляр за партньорска

проверка

Обстановка/среда Класна стая или виртуална класна

Цел 

Да подсили способността на
учениците да общуват и да се
справят с различна публична

информация; да създаде контекст,
в който учениците могат да

практикуват умения за общуване,
изследвания, творческо писане и
самоизразяване; да практикуват
модела на 5 Wh- и Н въпроси за

изграждане и получаване на
съобщение.

Описание на дейността стъпка по стъпка

1-Мозъчна атака: учениците ще бъдат поканени да изберат скорошно
събитие от своето училище или обкръжаващата го среда, което намират
за важно и интересно. Учителят изброява събитията, предложени от
учениците.

2- Кратко теоретично въведение в техниките за създаване на медии;
учителят запознава учениците с медийните комуникационни стратегии:

4.1 Кратко публично изказване в клас - основите на
изграждане и получаване на информативни съобщения
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 Учителят обяснява, че значението на медиен текст или продукт
се определя от връзката между аудиторията (тези, които се
ангажират с медиен текст), текста (съдържанието на медиен
продукт или публична реч) и продукцията (всичко, което влиза в
създаването на медиен текст).
Учителят запознава учениците с основите на това как да
представят информацията под формата на информативни
новини, използвайки техниката за изграждане на 5 W и H
Въпроси (Кой? Какво? Кога? Къде? Защо? и Как?):

a.

b.

1. Кой беше замесен? 
2. Какво стана? 
3. Кога се случи това? 
4. Къде се случи? 
5. Защо се случи? 
6. Как се случи то
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Tема на
публичн
ото
изказван
е

Име на
говорещия

Кой
беше
замесен
?

Какво
стана?

Кога се
случи
това?

Къде се
случи?

Защо се
случи?

Как се
случи?

xxx xxx ✓ (yes) - (no)    
  

   
  

   
  

   
  

Броят на редовете трябва
да бъде равен на броя
говорещи лица.

3- Съдаване на съдържание: учениците ще имат 25-30 минути за
разработване на кратки информативни изказвания, които зачитат
техниката за изграждане на 5 Wh- и H- въпроси. Те ще трябва да
отговорят на въпросите за 5 Wh- и H- за найдоброто нещо, което са
направили или преживели миналата седмица.

4- Кратко публично изказване: всеки ученик представя своето
изказване пред своите съученици.

5- Обратна връзка: всеки ученик ще оцени изказванията на съученика
си, като използва специална форма за партньорска проверка, 5 W и H:

Пример за формуляр за обратна връзка

Разгледайте и отбележете в таблицата по-долу дали изказванията
съдържат елементите на модела 5 Wh- и H- въпроси:

24



6- Групова рефлексия: последни обсъждания на полезността на модела
5 Wh- и Hвъпроси при конструирането и получаването на съобщението
(от гледна точка на говорещия и аудиторията).

Методът е разработен и описан от (Colegiul National Calistrat Hogas,
Piatra Neamţ, Румъния)
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Целева група (възраст) 10-18 години

Необходими ресурси Документи с инструкции

Обстановка/среда Класна стая

Цел
Да научи учениците да четат

внимателно преди да действат

Описание на дейността стъпка по стъпка

1- Всеки ученик получава копие от списък с инструкции. Важно е да
зададете времево ограничение от 3 минути и да настоявате учениците
да следват инструкциите внимателно, но бързо. Първата инструкция
трябва да бъде следната: „Първо прочетете всичко внимателно“. Една
от последните инструкции трябва да бъде: „Просто трябва да направите
следното: Отидете при учителя и му кажете, че можете да четете
внимателно“.

2- След 3 минути учителят посочва победителя, който не е най-бързият
ученик, а ученикът, който може да чете внимателно и не е следвал
никакви други инструкции, освен да прочете всичко и да отиде при
учителя.

3- След това учителят обяснява на учениците, че е важно първо да
четат, преди да правят каквото и да било. Това правило е много важно,
особено в интернет.

Методът е разработен и описан от (Collège La Fraternité, Брюксел,
Белгия)

4.2 Следвайте инструкциите
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Целева група (възраст) 10-18 години

Необходими ресурси Диктофон, камера

Обстановка/среда Класната стая

Цел
Да покажем на учениците как се

провежда интервю

Описание на дейността стъпка по стъпка

1- Учителят обяснява как се провежда интервю, на какво да се обърне
внимание и видовете интервюта.

2- Учителят разделя учениците по двойки.

3- Учениците трябва да подготвят въпроси за интервюто и да проведат
интервюта.

4- Учениците представят интервютата в клас.

5- Добри примери се публикуват на училищните уебсайтове.

Методът е разработен и описан от (Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi,
Трабзон, Турция)

4.3 Ученически интервюта (учениците се интервюират
един друг) 
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Целева група (възраст) 15 - 17 år

Необходими ресурси

Изготвяне на критериите (може да
са хартиени карти) химикалки,

създаване на карти (карти:
събирач на доказателства за дебат

от следващо поколение)
https://youtu.be/3_ypmrP1lfwhttps:

//youtu.be/3_ypmrP1lfw

Необходимо оборудване
Интернет връзка - смартфон или

лаптоп/Chromebook

Обстановка/среда
Класна стая или медийна

библиотека

Цел

Този дебат е интелектуална игра,
чиято цел е да предизвикате двата

отбора и да премахнете един от
найсилните човешки страхове –

говорене публично пред хората и
споделяне на мотивиращо

мнение, предложение и достигане
на правилното решение.

Учениците ще развият много
умения, като публично говорене,
критично мислене, изследвания,

толерантност към другите и
работа в екип. Важно е учениците
да са подготвени да дебатират в
за и против дадено твърдение.

4.4 Дебати в класната стая
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Описание на дейността стъпка по стъпка

Единият екип подкрепя твърдението, а другият го отрича.
a. Екип 1: за твърдението (3 ученици)
b. Екип 2: срещу твърдението (3 ученика

1- Преди да зададете самата задача, обяснете, че някои ученици ще се
състезават от страната, противоположна на техните убеждения и
предпочитания, но това е едно от основните умения.

2- Обърнете внимание, че те трябва да проучат добре темата, за да
бъдат по-силни в дебата.

3- Структура за изследване и записване на аргументи:
a. проучване 
b. анализ 
c. представяне на аргументи 
d. дискусия 
e. заключение 
f. обобщение ж. решение

4- По време на дебата разпределете критериите на останалите
ученици. Те ще наблюдават, отбелязват, задават въпроси и накрая ще
преценяват.

5- Започнете дебата. Дайте на първия отбор (екип ЗА) 5-7 минути за
представяне. Представят на темата и какво ще защитават. И двамата
участници трябва да говорят еднакво; Повторете стъпката с другия
отбор (отбор ПРОТИВ).

6- Дайте на отборите 3 минути да помислят и ясно да подготвят своето
опровержение. След това дайте на отборите 3 минути за опровержение.
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7- След това всеки отбор има определено време да направи изводи и
да изготви заключение; да обобщи своята позиция и аргументи; да
представи решение.

8- Оставете време на публиката да задава въпроси по темата.

9- Отделете време да обсъдите с публиката представянето на отборите
по критериите

10- Обсъдете с участниците процеса на дебата.

Методът е разработен и описан от (2 ELS Thomas Jefferson, София
България).
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З А К Л Ю Ч Е Н И Я  
Доклад на авторите

В заключение е важно да се каже, че този Наръчник
с добри практики за прилагане на журналистиката
като средство за обучение училищата не е крайната
точка на нашата работа.

Всъщност това е безкраен процес, защото
ресурсите, инструкциите, техниките и
методологиите на обучение, които сме използвали
чрез опит и изследвания, се оказаха ефективни за
целевата група възрастни, които сме имали, но те
са в постоянна промяна и развитие, в зависимост
от хората, с които работим на всяко обучение. Но в
този момент предложеното по-горе възобновява
настоящите добри практики, които сме използвали
досега.

Платформата за публикуване на WeNewz ще бъде
поддържана и ще допринася за дейностите в
училище и класната стая и след края на проекта. От
самото начало проектът „Журналистика“ има за цел
да ангажира различни целеви групи, да достигне до
различни възрасти.

В съответствие с това, този Наръчник има за цел да
посочи най-добрите практики за това как да се
използва журналистиката като инструмент за
обучение с няколко различни подхода. Това ще
даде на учениците от всички възрасти мотивация да
развиват своите умения за писмена комуникация,
както и да се актуализират в нашия сложен медиен
свят.

 Май 2022
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