
Методическо-практическа конференция за учители с кредити: 

 "Холистичен модел за развиване на дигитално-медийната грамотност на 

учениците на базата на учебните програми и съдържание" 

 

Дати: 22-24 ноември 2019 г. 

 

Място: гр. Велико Търново, Интерхотел „Велико Търново“ 

 

Кредити: 3 

 

Конференцията"Холистичен модел за развиване на дигитално-медийната 

грамотност на учениците на базата на учебните програми и съдържание" е втора 

по рода си след националната конференция „Как да преподаваме медийна 

грамотност в училище – методи и практики“, която се проведе на 10 ноември 2018 

г. в София.  

Първата конференция предостави възможност на над 80 учители от цялата 

страна да се запознаят и след това да изпробват на практика методика за 

обучение по медийна грамотност на ученици от 1 до 12 клас, базирана на 

учебните програми и учебното съдържание по различни предмети и за различни 

класове. След обучението десетки учители създадоха свое собствено 

съдържание, базирано на методиката, което стана достъпно на техните колеги от 

цялата страна и на МОН. 

Конференциите се организират от Националния център за безопасен интернет, в 

лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация 

„Родители“, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.  

  

 

ПРОГРАМА 

22 ноември, петък 

Преди обяд: Пристигане в Интерхотел „Велико Търново“, настаняване, 

регистрация 

12:30-13:30 - Обяд 

14:00-14:15 – Откриване, приветствия от Проектен офис за Югоизточна Европа на 

Фондация за свободата “Фридрих Науман”, МОН 



14:15-15:00 - Проблеми на дигиталното поколение, ролята на образователната 

система и връзката училище-семейство 

15:00-15:30 - Дигитално-медийната грамотност: развиване на ключовите умения 

на 21. век 

15:30-16:00 - Кафе-пауза 

16:00-16:45 - Методика за развиване на дигитално-медийна грамотност на базата 

на учебните програми и учебното съдържание и въвличане на родителите 

16:45-17:30 - Демонстрация на разработване на занятие по учебно съдържание с 

фокус върху развиване на уменията на 21. век 

17:30-18:00 – Подготовка на работилниците за следващия ден, разделяне на 3 

групи 

19:00 - Вечеря 

 

23 ноември, събота 

07:00–08:30 - Закуска 

09:00–11:00 – Работилници: паралелна работа 

- Работилница 1: Начален курс 

- Работилница 2: Прогимназиален курс 

- Работилница 3: Гимназиален курс 

11:00–11:30 – Кафе-пауза 

11:30–12:30 – Продължаване на работата по работилници 

12:30–13:30 – Обяд 

13:30–15:30 – Представяне на работата по работилници, обсъждане 

15:30–16:00 – Кафе-пауза 

16:00–17:30 - Представяне на работата по работилници, обсъждане 

19:00 - Вечеря 

24 ноември, неделя 

07:00–08:30 - Закуска 

09:00-10:30 - Обобщителна дискусия: възможни и невъзможни сценарии, изводи 

и препоръки 

10:30-11:00 – Кафе-пауза 



 

11:00-12:00 – Какво предстои 

12:00 – Обяд, отпътуване 


