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Проектът NEMO е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (№: 821553 - NEMO-AMIF-2017-AG-Inte). Съдържанието на този доклад представлява само 
възгледите на авторите и е тяхна единствена отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която той съдържа.
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1. Въведение 

Какво представлява Наръчникът NEMO?
Наръчникът НЕМО е разработен в рамките на проект „НЕМО – 
използване на новите медии в образованието за преодоляване 
на дискриминацията по отношение на мигрантите“ (НЕМО), 
финансиран от Европейската комисия, генерална дирекция 
„Миграция и вътрешни работи“, чрез прогрмата ФУМИ (Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“).

Проектът НЕМО включва 9 партньори от 5 европейски държави: 
Arci Solidarietà Onlus (водещ  партньор), Università di Tor Verga-
ta и Ares 2.0 от Италия; Südwind и Radio Afrika TV от Австрия; 
Център за развитие на устойчиви общности и Съвет на жените 
бежанки от България; Urban Prod от Франция; Foundation for Af-
rica от Унгария.

Проектът отчита, че в контекста, в който гражданите на трети 
държави са засегнати от разпространението на подвеждаща 
информация и от комуникация с дискриминационни 
нагласи, младите хора (на възраст 11-14 години) трябва да 
бъдат подготвени да влязат в онлайн света със знания и 
компетенции.

Накратко, НEMO има за цел да се бори със стереотипите 
срещу граждани на трети държави, чрез  повишаване на 
осведомеността и обучение за нарастващата роля на онлайн 
информацията на младите хора - основни ползватели на 
онлайн средата.

Благодарение на НEMO бяха анализирани основните форми 
на стереотипи и дискриминационно поведение, които 
обграждат и засягат младите хора и техните семейства 
и беше създаден този иновативен и комуникативен 
инструментариум за образование.

Наръчникът е разработен чрез фактически данни и 
изследвания, основани на реални модели на дискриминация 
и е създаден съвместно с ключови фигури за израстването 
на децата (връстници, семейство, училище), включващи 
заинтересовани страни, както с мигрантски, така и с 
немигрантски произход.
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1.1
   •  Интерактивна игра: от „голямата история“ на миграцията
       до „лични истории“ на мигрантите

И още много!

Изгледайте видеата, вижте снимките и прочетете предложенията 
за активности. Материалите са насочени към подпомагане 
работата на учители, младежки работници и преподаватели. Не 
е необходимо материалът да се чете наведнъж и задължително 
последователно. Различните раздели са предназначени да 
отговорят на различни нужди,  фаза на изследване и принос на 
партньори, учители, семейства и ученици.

Дейностите и материалите са тествани между март 2020 г. и 
април 2021 г. в 23 класа в 8 училища в петте държави, участващи 
в проекта. 

Наръчникът е разработен въз основа на резултатите от 
предварителния анализ, извършен в училищата и с училищата. 
Основните теми, които се разглеждат, са:

   •  Използване на Интернет и социални медии   
   •  Дискриминация срещу граждани на трети страни
   •  Фалшиви новини в медиите относно миграцията

Наръчникът е насочен предимно към учители, работещи в 
училищата, но може да бъде полезен и за преподаватели и 
младежки работници в друг контекст, като младежки центрове.

Как да използвате Наръчника НЕМО?

В Наръчника ще намерите:
      •    Учебни планове за учители/възпитатели/младежки
        работници - работещи с младежи от 11 до 14 години и за 
        дейности в училища/младежки центрове
   •   Допълнителни и подготвителни материали (инфографики,
        видео уроци, снимки, сравнителен доклад, сборник с 
        исторически личности, речник на термините)
      •   Списък със съвети за възрастни и деца за по-осъзнато
        използване на онлайн света
   •   Добри практики от други проекти 
   •   Видео от проекта и други комуникационни материали 
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ПЛАНОВЕ ЗА УРОК
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2. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  

2.1
Подчертаване на ценността на 
Ценността на многообразието и 
разлики между дискриминация, 
стереотипи и предразсъдъци 

2.1.1
Нашите общи характеристики
Цели 
   •   Участниците да се опознаят и да разберат колко сме
        свързани един с  друг. 

Възраст
11-14

Брой участници   
Толкова, колкото са в групата 

Продължителност 
20 -25 минути 

Необходими материали и оборудване 
Пространство за движение

Ключови думи 
Категоризация 

Описание 
Помолете учениците да се раздвижат в свободното 
пространство и да намерят още 3-4 съученици, с които имат 
4 общи характеристики. Например, всички те са: момичета, 
говорят английски език, израснали са в провинцията и пр. 
Кажете им да не се ориентират към най-добрите си приятели, а 
да се опитат да проведат разговор с ученици извън този кръг. 
Вие също можете да се присъедините, пробвайки различни 
варианти. 
След като са сформирали новите по-малки групи, помолете ги 
да останат така. Всяка една група дава обратна връзка относно 
следното: 

   •   Четири характеристики, които са общи в групата
   •   Как са се почувствали по време на упражнението (срещнали
         ли са някакви трудности, например, изключили ли са някого 
         от дискусията)?

Ако имате повече време, може да обсъдите и следните аспекти:
   •   Как учениците избраха с кого ще говорят?
   •   Беше ли лесно / трудно да се говори със съученици, които 
        са извън кръга на приятелите?
  •   Лесно / трудно ли беше да се намерят четирите общи
        характеристики?

След като всички групи дадат обратна връзка, обучителят може 
да обобщи, като каже например, че ние сме свързани помежду 
си по различни начини чрез дейностите / хобитата, които 
споделяме. В тази част обучителят може да повтори „доброто 
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2.1.2
Нашите стереотипи и предразсъдъци
Цели 
     •    Участниците да разпознаят общи стереотипи и предразсъдъци
   •   Дискусия за начина, по който могат да бъдат преборени
       стереотипите. 
  
Брой участници 
Толкова, колкото са в групата 

Продължителност 
45 минути 

Необходими материали и оборудване 
Отворено пространство; цветна панделка / цветно въже. 
Списък с твърдения (отрицателни и позитивни стереотипни 
твърдения и предразсъдъци) изготвен от обучителите преди 
срещата

Ключови думи 
Отношение, стереотип, предразсъдък 

Описание 
Не забравяйте да подготвите 10 твърдения преди упражнението. 
Опитайте се да покриете широк спектър от негативни и 
положителни стереотипи. 

Кажете на учениците, че ще чуят 10 твърдения и ги помолете да 
решат до каква степен могат да се съгласят с всяко от тях. Кажете 

2.1
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споделено“. Важно е да дадете концептуално пояснение на 
език, който децата могат да разберат (формулировката трябва 
да бъде съобразена с възрастта им).

В процеса на обобщение разгледайте следните аспекти:

     •   Понякога е лесно да намерите общите неща/характеристики;
        други случаи отнемат повече време. Процесът изисква
       „отворен“ ум.
   •  Човешкият мозък има естествена тенденция да категоризира
       всичко. (Относно категоризацията, моля, прочетете текста 
       в полето по-долу.)
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им да визуализират въображаема линия (може да се използва 
и цветна панделка / въже / хартиено тиксо) в класната стая. 
Единият край на разделеното пространство означава „напълно 
съгласен“, а другият - „абсолютно несъгласен“. Средата на 
линията представлява неутралност (нито е съгласен, нито е 
несъгласен).

Нека участниците да се движат свободно от двете страни 
на линията, в зависимост от отношението си към даденото 
твърдение. Обучителят ги уверява, че няма правилни и 
неправилни отговори и ги пита защо са застанали на това 
място. Учениците дават своята доброволна обратна връзка. 
Получава се обратна информация за двете „крайни мнения“: от 
тези, които са напълно съгласни и от тези, които абсолютно не 
са съгласни. Въз основа на обратната връзка от тези ученици, 
които решават да застанат около средата на линията, ще 
можете да обсъдите по-неутралните мнения и да разберете 
какво се крие зад този „неутралитет“.

Предимствата на това упражнение са следните :
  •   Участието в това упражнение не изисква да се дава
       обяснение за предприетото действие. Представянето на
       отговорите  чрез движение (придвижването със стъпки) 
       улеснява участието на всички ученици.
  •   Включването в отворена дискусия, в която да се погледне
      отвъд стереотипите и предразсъдъците може да повиши
       осведомеността на участниците и да подпомогне 
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      отпускането и активирането им. 

Обсъждане и рефлексия
След упражнението обучителят пита участниците:

  •  Как са се чувствали по време на цялата игра (имали са
      приятни/неприятни усещания, трудности)?
  •   Какво ги е изненадало в техните собствени и в чуждите 
       отговори?
  •   Какво лично са преживели по време на упражнението 
      (те са категоризирани от другите и същевременно – самите 
      те категоризират другите)? Какъв е резултатът?
      •  Има ли промяна във възприятието им, свързано с чутите
      твърдения?

По време на дискусията трябва да дадете концептуално 
разяснение на свързаните феномени: нагласи – стереотипи 
- предразсъдъци. Важно е това да стане на език, който 
децата могат да разберат! (Формулировката трябва да 
бъде съобразена с възрастта им). Можете да използвате 
обясненията в рамкирания текст, които да разпространите 
сред участниците. 
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Нагласи
Нагласите са установен начин на мислене или усещане 
за нещо. Имаме положително отношение към едно нещо, 
ако го харесваме, смятаме го за добро и го оценяваме 
положително. Отношението ни е отрицателно, ако 
нещо не ни харесва, считаме го за лошо и го оценяваме 
негативно. Ние изразяваме отношение към всичко, 
например, харесваме шоколад, харесваме компютърни 
игри, смятаме, че футболът е добро нещо - или може 
да не ни харесват ставането рано, чужденците 
и малцинствата, или някои предмети в училище 
Отношението ни към нещо може да бъде неутрално, ако 
при допира си с него не се чувстваме нито добре, нито зле. 
Също така, към много неща хората нямат отношение - 
добро, лошо или неутрално, ако те не ги засягат особено 
и тогава те не се занимават с тях. От една страна, 
може сами да изграждаме нагласите си. Това може да 
стане рационално като мислим дали нещото е добро 
или лошо. От друга страна, обичайно е да възприемаме 
нагласите си чрез другите, например, когато някой 
израства в семейство, в което се смята, че пътуването 
е добро нещо, той се придържа към тази оценка. Нашите 
нагласи, макар и трудно, могат да бъдат променяни и 
повлиявани. Един начин за самооценка е да преоценяваме 
нещата, за да оправдаем действията си и да подобрим 
ситуацията, напр. ако ние самите хитруваме по време 
на изпит, можем след това да сме по – толерантни към 
други, които правят същото нещо.
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Съвети към обучителите 

При подготовката на твърденията

Бъдете  внимателни при подготовката на твърденията. 
Препоръчва се да има различни варианти, подготвени 
за различните класове. Обучителите се насърчават 
предварително да получат информация за състава на 
групата. 

Обсъждане и рефлексия
Помолете участниците да намерят други примери за 
отношения / нагласи, предразсъдъци и стереотипи и да се 
подготвят за дискусия в групата. Упражнението ще помогне на 
участниците да разберат и да се обединят около термините. 
Информацията в следващите рамкирани текстове може да 
разпечатате и да раздадете на участниците преди началото 
на упражнението. 
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Стереотипи 
Стереотипите са един от начините за опростяване 
на света в главата ни, за да може мозъкът ни по-лесно 
да категоризира нещата. Това е начин на обобщение 
и генерализиране. Стереотипите се отнасят до 
вярвания, че дадени характеристики и поведение са 
типични за определена група хора. Начинът, по който 
категоризираме социалните групи, често се основава 
на видими характеристики, които осигуряват най-
голямото разграничаване между групите и най-малката 
разлика в рамките на групата (например цвят на 
кожата, пол, възраст). Ние изграждаме стереотипи чрез 
директен личен опит и като се влияем от други хора или 
от медиите. Медиите оказват голямо влияние върху 
формирането на стереотипи, когато имаме ограничени 
възможности за смислен обмен с хора извън нашата 
собствена социална група. Стереотипите могат да 
бъдат полезни, когато ни помагат при вземането 
на бързи решения. Стереотипът сам по себе си е едно 
изявление, а не непременно отношение - ако просто 
кажем „тези хора са такива и такива“ не поясняваме дали 
те ни харесват или не. Вярно е обаче, че стереотипите 
често са свързани с нагласите ни – например, ако като 
работодател мисля, че всички работници чужденци 
са мързеливи, няма да ги наема на работа. Това е 
предубедено мислене. То може да бъде заблуждаващо: 
като не наемам никакъв чужденец, защото смятам, че 

всички те са мързеливи и няма изключение, аз мога да 
изпусна много добри потенциални работници. За да 
избегнем тази грешка, винаги трябва да преразглеждаме 
убежденията си, дали този стереотип е валиден за този 
конкретен човек, който стои пред нас или ще държим 
очите отворени и ще кажем, че може да има мързеливи 
чужденци, но има и такива, които не са. 

Предразсъдъци 
Предразсъдъците касаят нашите чувства или нагласи 
към една група и нейните членове. Предразсъдъците 
обикновено се свързват със стереотип; нашите оценки 
за другите отразяват онова, в което вярваме, че е вярно 
за тях. Важно е също какво мислим за групите, към които 
принадлежим, и за онези, към които не сме приобщени. По 
принцип сме склонни да виждаме собствената си група 
като добра, по-добра от другите групи, следователно, 
можем да бъдем предубедени
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2.1.3
Нашият кръг (не) е твоят кръг  
Цели
  •    Да накараме учениците да изпитат от първа ръка какво е да
        принадлежиш / да не принадлежиш към дадена група 
        (кръг). Методологията, базирана на опита има за цел 
        повишаване на информираността за това какво е да си
        дискриминиран/а. 
  •   Упражнението също така цели да събуди съпричастност 
       и състрадание към дискриминираните.

Възраст 
11-14

Брой участници 
20 – 25 човека

Продължителност 
45 минути (може да се удължи до 1 час)

Необходими материали и оборудване
Свободно пространство, цветни панделки или бандажи за 
ръцете за част от групата

Ключови думи 
Дискриминация, социално изключване, социално включване 

Описание
Разделете участниците на  2 групи (например, всеки втори е 

участник в една и съща  група). Една от групите остава в стаята 
и оформя кръг - държейки се за ръцете, като са обърнати с лице 
навън. Въз основа на инструкцията те трябва да предотвратят 
влизането на някой от другата група в кръга. Всеки може да 
има своя собствена стратегия: тя може да бъде вербална или 
физическа (до определена степен). Дайте пример, какво може 
да бъде възприето за удачно като комуникация! 
Останалите членове на групата слагат на ръката си цветните 
ленти, напускат стаята и получават инструкция от другия 
обучител отвън. Въз основа на инструкцията тяхната мисия е да 
влязат в кръга. Всеки е свободен да избира своята стратегия: тя 
може да бъде вербална или физическа (поставете ограничения).
В зависимост от оставащото време обучителите избират 
подходящия вариант на упражнението. В идеалния случай 
- когато има достатъчно време - има само един участник от 
втората група, който влиза в стаята и оглежда кръга от хора, 
изправени пред него / нея. Тя (той) може да го обиколи и да се 
опита да влезе вътре. След като времето й/му свърши (всеки 
получава 2 минути) остава в стаята като публика. Когато първият 
кръг приключи, двете групи сменят ролите си. Вратите могат 
да бъдат избрани на едно или две места в кръга (два съседни 
члена получават тайното указание, че са врата и хората могат 
да влизат между тях, ако се опитат.)
Ако времето е кратко, членовете на втората група влизат 
всички и пробват своите стратегии наведнъж. Тази версия е по-
хаотична и по-невъздействаща на емоционално ниво. 
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2.1.3
Обсъждане и рефлексия

След упражнението обучителят пита участниците:

•

•

•

•

Необходимо е специално внимание от страна на обучаващите, 
за контрол на  ситуацията, особено по отношение на 
физическите стратегии за влизане в кръга / предотвратяване 
влизането на участниците.
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Как са се чувствали по време на цялата игра? Имали ли са 
неприятни/приятни чувства, трудности? Какво е чувството 
да допуснеш или да изключиш някого? Как са се чувствали 
като допуснати или изключени? Как са се чувствали да 
стоят до някого, който допуска / изключва другите? Каква 
е била стратегията им; имали ли са конкретна идея кога 
ще допускат/изключват хората или къде ще се опитат да 
влязат?
Нещо, което ги е изненадало относно собствените или 
чуждите реакции.
Споделяне на личен опит, свързан с настоящото упражнение 
(те са били дискриминирани (отделени, изключени) от други 
участници, както и те са дискриминирали други). Какъв е 
резултатът?
Нещо, което се е променило във възприятието им, свързано 
с упражнението. 
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2.2.1
2.2 
Повишаване на осведомеността за 
дискриминацията и насърчаване 
на интеграцията на мигрантите 

2.2.1
Визуализиране на нашия свят – 
проблемът с невидимостта 
Цели 
 •   Засилване  на критичното мислене за начина, по който си
      представяме и възприемаме обществото
 •   Разбиране, че малцинствата или хората в неравностойно
      положение често са невидими. Това упражнение помага 
      да мислим за доминиращите представи (споделени 
      и изградени чрез конвенционалните и социалните медии) 
      и нашите възприятия (от обикновения живот и от хората, 
      които срещаме) 
 •   Разсъждаване за начина, по който медиите, новините,
      съобщенията, дискурсите са социално конструирани. 
      Те никога не са неутрални
 •   Разбиране, че има проблем с видимостта, когато говорим 
      за малцинствата или хората в неравностойно положение.
      Например, мигрантите са представени предимно в 
      извънредни ситуации, свързани с престъпления или при
        проблеми на обществения ред, без да се проведат консултации с
      тях по отношение на техните истории или ежедневния им живот.
   

Възраст 
11 - 14
 
Брой участници 
4 - 30

Продължителност  
30 мин/ 1 час (в зависимост от броя участници)

Необходими материали и оборудване 
Уверете се, че имате спокойна среда за провеждане на 
упражнението

Ключови думи 
Доминиращи твърдения, предразсъдъци 

Описание
Обучителят моли участниците да затворят очите си. Когато 
всички са тихи, тя / той започва да говори:

“Пролетен слънчев ден е и започвате да се разхождате из красив 
парк. Неделя е и много хора се наслаждават на хубавото време 
със семейства и приятели. Паркът е пълен с големи дървета, 
зелени тревни площи и красиви цветя. Можете да чуете деца 
да крещят и да играят, хора да си бъбрят и птици да пеят. 
Не толкова далече можете да видите, че има бар с красива 
тераса. Много хора са на опашка и чакат да си купят сладолед. 
Започвате да се разхождате из парка и се оглеждате ...

  •  Виждате младо момиче, което играе с топка
  •  Виждате възрастна двойка, която се държи за ръце
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2.2.1
  •  Срещате група юноши, които слушат музика
  •  Виждате група хора, които  спортуват
  •  Виждате семейство с две деца
  •  (...) 
Сега отворете очите си. “

Обучителят може да задате следните въпроси на участниците: 

„ Можете ли да опишете момичето, което видяхте?”
„Можете ли да опишете двойката, която видяхте?“

За всеки образ, който обучителят е поискал участниците да 
си представят, той / тя събира три или четири описания от 
учениците. Започва дискусия за начина, по който учениците са 
изобразили своя парк. Обучителят задава на класа следните 
въпроси.

„Имаше ли в парка хора от малцинствата / хора в неравностойно 
положение?
Имаше ли жени? Имаше ли е мигранти?
Имаше ли чернокожи хора?
Имаше ли хора с увреждания? “

Обобучителят пояснява, че ако паркът, представен от учениците, 
не е „разнообразен“, това не е „тяхна вина“. Това е пример за 
значението на доминиращия разказ и представи за нашия 
свят. Те влияят върху начина, по който спонтанно мислим за 
социалната среда. Това се дължи и на нашето лично възприятие 
и опит.

Съвети към обучителите  
Бъдете наясно: Темите за обсъждане са много 
чувствителни и могат да бъдат сложни за учениците. 
Опитайте се да подготвите и да си представите 
дискусията преди да осъществите дейността. 
Основната цел не е да покажем или осъдим начина, по 
който учениците си представят парка, а да подчертаем, 
че някои представяния и начинът, по който медиите 
рамкират нашия свят, могат да бъдат много важни 
при обуславянето на начина ни на спонтанно мислене за 
абстрактни или много конкретни ситуации. 

Организирайте дейността спрямо Вашата аудитория, 
като се съсредоточите върху някои от аспектите 
или категориите, които не са представени. Те са само 
примери, за да се уверите, че учениците започват да 
мислят критично за поставените обществени рамки. 

Ако участниците си представят по-разнообразен 
парк, подчертайте, че те са отворени, приобщаващи 
и чувствителни. Но обяснете също, че това не винаги 
е така, връщайки се към основния проблем - въпросът 
за невидимостта и начинът, по който разказите и 
начинът им на представяне влияят върху нашето 
възприятие за света.
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2.2.2

2.2.2
Да направим крачка напред!
Цели:
   •     Повишаване на осведомеността относно дискриминацията
        и неравнопоставеността
  •    Да се подпомогнат участниците да се поставят на мястото
        на другите
  •    Да се предизвика размисъл за концепциите за равенство и
         равнопоставеност.

Възраст 
11 - 14
 
Брой участници  
4 - 30 

Продължителност  
1 час и 20 минути 

Необходими материали и оборудване
Празна стая
Карта на персонажи 

Ключови думи 
Равенство, равнопоставеност, неизгодно положение,
дискриминация 

Описание

1. Всеки участник получава карта с описан персонаж (вижте 
секцията с предложени персонажи) и с няколко въпроса, за да 
може да се постави на неговото място (нека не дава информация 
за своя герой/персонаж на никого).
2. Участниците се позиционират в центъра на стаята зад линия, 
която е посочена от обучителя.
3. Играта се въвежда, като се казва на учениците, че теоретично 
всеки гражданин е равен на другите по отношение на 
своите права и задължения (в съответствие с Конституцията, 
Декларацията за правата на човека, демокрацията и т.н.).
4. Учениците трябва да 1) направят крачка напред; 2) направят 
крачка назад; 3) останат на мястото си, в зависимост от 
отговорите, които техният персонаж/герой би дал на зададените 
въпроси.

Всеки път, когато зададеният персонаж ще отговори с:

ДА = участниците трябва да направят крачка напред
НЕ = участниците трябва да направят крачка назад
НЕ ЗНАМ = участниците остават неподвижни там, където са

Всички участници стартират от едно и също място

Примери за персонажи (описанията да бъдат отпечатани 
на формат бизнес картичка от обучителя)
А. Вие сте жена на 43 години и имате увреждане (синдром на 
Даун). Вие живеете в приемно жилище с други 5 души и двама 
социални работници, които стоят при вас, редувайки се.
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2.2.2

Б. Вие сте момиче на 21 години, майка на две деца (на 1 и 3 
години). Нямате контакти със семейството си. През последната 
една година сте живели в къща - подслон за жени.
В. Вие сте мъж на 75 години и имате нужда от грижи. Вие сте 
пенсионер и изпитвате известни трудности да свържете двата 
края и живеете сам в предградията. Три пъти седмично ви 
посещават лица от социалните служби.
Г. Вие сте студент ветеринар, който наскоро се е преместил в 
друг град и не познава много хора в този град.
Д. Вие сте млад афганистанец, търсещ убежище и живеете 
в приемен център за мигранти, като очаквате резултата 
от молбата си. Не можете да работите и не сте официално 
регистриран като безработен.
Е. Вие сте ромско дете на 10 години, живеете в гето, ходите на 
училище от време на време, използвайки автобуса, осигурен 

чрез училищен проект.
Ж.От 10 години сте социален работник в социален център, 
който помага на бездомни хора.
З. Вие сте бездомен. През деня посещавате център за 
взаимопомощ, но през нощта сте на улицата.
И. Вие сте юноша на 16 години. Живеете в социален дом, защото 
в къщата на партньора на майка ви е имало големи конфликти. 
Не ходите на училище и не работите.
Й. Вие сте разведена жена с три деца, семейството ви се 
подпомага от социалните служби, защото бившият ви съпруг е 
извършвал насилие в миналото. Три пъти седмично получавате 
подкрепа от възпитател, който ви помага, особено с най-
малкото момче, което има много проблеми в училище.
К. Вие сте дете на 12 години и сте подпомогнати от социален и 
културен асистент поради „поведенчески дефицити“. Не обичате 
училище и имате много трудности да останете да седите там 
дълго време. Следобед посещавате младежки център.
Л. Вие сте социален работник и от 10 години работите в помощ 
на възрастни хора. Обичате работата си и винаги търсите 
допълнително знание и обучение.
М. Вие сте член на общинския съвет за социални политики. 
Преди сте били фризьор и сте имали собствен салон.
Н. Вие сте жена с три деца. Работите като ватман на трамвай 
през последните 10 години. Обичате да пътувате.
О. Вие сте учител в гимназията. В свободното си време 
сътрудничите като преподавател по италиански език за 
чужденци в приемен център за имигранти.
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Преди да помолите учениците да заемат позиция, всички 
мислят или пишат отговора на по-долу представените въпроси. 
Това упражнение помага да се замислят какво означава да си 
човекът, в чиито образ си помолен да влезнеш.  (20 минути)

Изречения за включване в упражнението (20 минути) 
Можете да започнете да изричате твърденията, обяснявайки 
на участниците правилата (Вижте описанието). Участниците 
трябва да се позиционират зад една и съща линия.

Твърдения:

1.    Всеки иска вашето мнение по въпроси, които ви касаят
2.    Има хора, които идват при вас, за да поискат съвет
3.    Вашата култура е призната и оценена от другите
4.    Можете вие да решавате как да украсите и обзаведете
        къщата, в която живеете
5.    Можете да поканите приятелите си, когато искате да организирате
          парти
6.    Можете да променяте графика си (обяд, събуждане ...), 
        когато искате, и по начин, по който смятате, че е най-добре
7.     Чувствате се оценени и приети от обществото

      СЪДЪРЖАНИЕNEMO    17

Съвети към обучителя 
Може да се спрете на 10 персонажа, с които да работите и 
да ги изберете на случаен принцип. Разпечатайте ги по два 
пъти, въпреки че може да се получи така, че двама участника 
да имат един и същи персонаж. По този начин по-лесно ще 
запомните историите, които сте раздали. 

Представи си, че това е твоята история …
Какво беше детството ти? 

Какво е семейството ти? Кои са приятелите ти? 

Как прекарваш времето си? Работиш ли? 

Напомнете: Участниците трябва да 
1) направят стъпка напред; 2) направят стъпка назад; 
3) останат на местото си в зависимост от отговорите, които 
техният персонаж би дал на въпроса! 

Всеки път, когато зададеният персонаж ще отговори с:

ДА = участниците трябва да направят крачка напред
НЕ = участниците трябва да направят крачка назад
НЕ ЗНАМ = участниците остават неподвижни там, където са
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  •   Как се почувствахте когато направихте крачка напред? 
     А крачка назад? Стояхте неподвижен?
 •   Как се почувствахте, осъзнавайки, че другите са пред вас?
 •   Имахте ли усещането, че вашите права не са спазени? Кои?
 •   Какво беше преживяването ви относно гражданите, които 
      са потребители на социални услуги?
 •   Кой според вас направи крачка напред? Кой остана назад?
 •   Искате ли да промените ситуацията? За какво и защо?
 •   Какво може да се направи, за да се промени ситуацията?
 •   Какво бихте могли да направите (като персонаж), за да
      промените ситуацията?

Информация за дебата:
 •   Каква е разликата между равенство и равнопоставеност?

8.    Планирате бъдещето си въз основа на интересите и
        желанията си
9.    Единствените „смени“, които правите, са тези на работа и
        училище 
10.  Можете свободно да имате стабилни любовни отношения
11.   Вие решавате как и какво да правите през деня
12.  Можете свободно да решите как да се обличате
13.  Можете самостоятелно да планирате ваканцията си 
14.  Хората около вас ви вярват, когато кажете нещо
15.  Можете да решавате вашето бъдеще по отношение на 
         образование и работа
16.  Можете свободно да изберете своя партньор
17.   Вие избирате лицата, с които прекарвате по-голямата част
        от деня
18.  Вие решавате как да харчите парите си
19.  Можете да отделите някои моменти от седмицата, за да
       правите това, което обичате да правите
20.  Можете да се свържете със семейството и приятелите си 
        по телефон, имейл или по друг начин, когато пожелаете
21.   Имате пространство, което е изцяло ваше и където можете да 
        сте сами, ако искате
22.  Можете свободно да получите достъп до всички пространства
        на мястото, където живеете
23.  Чувствате, че вашите права се спазват

Обсъждане и рефлексия (30 минути)
  •   Как се чувствате там, където сте, сравнявайки се с местата,
       заети от другите?
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Equality Equity
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Описание

Стъпка 1 
Представете упражнението, като кажете на участниците, че 
дискриминиращите думи причиняват вреда, тежест и срам. 
Те са неприятни. Много хора, към които са насочени, страдат 
от тях. За съжаление често се чуват или използват думи, 
които обиждат цели групи. Можем да спорим с човек без да 
го дискриминираме. В това упражнение ще разгледаме някои 
думи, които може да дискриминират.

Стъпка 2
За да проучите и оцените възприятието на членовете на 
групата към определени думи, помолете участниците да пишат 
на самозалепващи се листчета една дума, която знаят, че 
се използва като обида, особено срещу мигрантите. Докато 
те мислят и пишат думата, на дъската нарисувайте кръг с 
2 допълнителни вътрешни кръга, за да създадете мащаб. 
Центърът ще бъде по-високата степен на възприеманата вреда, 
която носи дадена дума. Може да го маркирате в червено.  

Стъпка 3
Помолете участниците да прочетат на глас думата, която са 
написали и да залепят листчето с думата върху мишената 
в съответния кръг според това колко вредна или безвредна 
възприемат тази дума.  Колкото по-близо са думите до центъра, 
толкова по-болезнени са те.  Когато се постави листче с дума, 
попитайте останалите участници дали те се чувстват по същия 
начин. Ако не, помолете ги да напишат същата дума на друго 

2.2.3
Думи, които дискриминират 
Цели:
   •    Изграждане на чувствителност към силата на думите 
       и факта, че те могат да причинят болка 
  •   Използване на инструменти за различаване на думите, 
       които нараняват от тези, които не нараняват 
  •   Използване на инструменти, които обезсилват 
       дискриминиращите думи 

Възраст 
11-14 (думите, с които работите, могат да бъдат в зависимост от 
възрастта)
 
Брой участници  
5 -25 

Продължителност 
1 час 

Необходими материали и оборудване
   •    Самозалепващи се листчета
   •    Химикалки 
   •    Флипчарт / черна дъска 

Ключови думи 
Дискриминация, възприятие 
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листче и да я поставят в кръга, в който според тях трябва да 
бъде. Насърчете ги да споделят своите чувства към същата дума. 
Попитайте ги дали въздействието на една и съща дума би било 
различно в зависимост от това кой я произнася. (Ако се адресира 
например от съученик, учител, родители, непознат на улицата).

Стъпка 4
Сега разделете участниците в групи по 4 или 5. Помолете ги да 
измислят набор от стратегии, които биха използвали, за да 
се противопоставят на вредата от дискриминиращите думи, 
адресирани към тях. След като са готови, поканете ги да споделят 
съветите си пред останалите. В случай, че участниците не споменат 
сред съветите си “да се запознаят със значението и историята на 
дискриминиращите думи”, насърчете ги да го направят.

Стъпка 5
Помолете участниците да помислят за развитието на 
значението на дискриминиращите думи и изрази. Например, 
някои продукти и улици имат променени имена, защото старото 
име е било с дискриминационен характер или в исторически 
аспект е било свързано с дискриминация (например, улици 
носещи името на нацисти или фашисти по време на диктатури, 
паметници на колониализма или робство). Такива промени 
могат да бъдат обект на спорни дискусии в социалните медии. 
В случай, че участниците участват в такива дебати, те трябва 
първо да проучат произхода и историята на въпроса, преди 
да споделят своето мнение. Ето някои основни примери за 
ежедневна дискриминация с думи и изрази:

      СЪДЪРЖАНИЕNEMO   20

Обсъждане и рефлексия
За приключване на упражнението използвайте някои от посочените 
по-долу въпроси: 
  •    Мислите ли, че е полезно да се обръща внимание на 
        дискриминиращите думи и изрази по време на урока? 
        Ако „да“ – защо? Ако „не“ – защо?
  •    Открихте ли думи, които са Ви непознати? Или пък друго
        значение на думи, които знаете?
  •    Смятате ли,че е необходимо да преосмислите някои от
        изразите, които използвате? 

Дискриминиращ израз 

Юдензау / Еврейска свиня 
В немската литература, псувните “Юдензау” и 
“Еврейска свиня” са се появили в периода 1830 – 1848 г. 
Националсоциалистите използват тези образни думи 
и псувни за побуждане, клевета, унижение и заплахи. 

Негър 
Предвид историята на думата тя е била основно 
използвана за дискриминиране по признак раса. 

Tschusch 
Дискриминираща дума, използвана в Австрия за 
чужденец обикновено от Балканите или Турция. 

Циганин 
Да бъдеш циганин се разглежда като отклонение 
от общоприетите ценности като усърдие, желание 
за работа, заседналост и може да се каже и на хора, 
които искаме да обидим, като прехвърлим тези 
“групови характеристики” към тях.

Положителна 
алтернатива

Евреин/ 
Еврейка

Чернокож

Млад човек с 
мигрантско 
потекло
Мъж/ жена от 
турски произход

Рома или синти
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2.2.4

Описание

Стъпка 1 
Упражнението започва с групова работа с рефлексия върху 
офлайн и онлайн правилата сред групата  на участниците. Може 
да си помогнете със следните въпроси :

  •   Има ли правила, които следвате като група? 
  •   Ако да, какви? Кой ги е създал? 
  •   Ако не, какви биха били тези правила?          

Резултатът от тази дискусия влияе на останалата част от 
дейността, особено на стъпка 3, където ще се определят общи 
правила. В случай, че групата от участници вече има правила, те 
трябва да бъдат коментирани/ допълнени/ обсъдени. 

Стъпка 2
На този етап от упражнението, участниците трябва да си дадат 
сметка колко време прекарват онлайн. Помолете участниците 
да станат и да се оттеглят в едната част на стаята като вземат 
телефоните със себе си. Помолете ги да потърсят върху екрана 
индикацията за времето на престой онлайн. Участниците 
обикновено знаят да правят това сами и могат да си помогнат 
един на друг, в случай, че някой не успее да го направи. 

Как става това за съответните системи телефони:

  •   IPHONE: настройки> време на изпълнение /settings>screentime/
  •   ANDROID: Настройки> Батерия / Settings > Battery/

Докоснете 3-точковото меню и отидете на Използване на 

2.2.4
Училищни правила за комуникация 
в онлайн и офлайн пространството 
Цели 
•    Да се разберат разликите в комуникацията онлайн и офлайн
•    Да се разработят общи правила за онлайн и офлайн
      комуникация 

Възраст 
13 - 14 

Брой участници 
5-25

Продължителност 
30 минути

Необходими материали и оборудване 
  •   Хартия
 •   Химикалки 
 •   Цветни карти
  •   Постер/ хартия за флипчарт 
  •   Участниците трябва да разполагат с телефон 

Ключови думи  
Правила, време прекарано пред екрана 
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за да се избегнат конфликти. Разделя участниците на групи 
от 4-5 души. Всяка група получава два цвята лепящи листчета 
и записва върху единия цвят листчета 4-5 правила, които 
искат да прилагат онлайн и върху втория цвят листчета 4-5 
правила, които искат да прилагат офлайн. Правилата може да 
се припокриват.
След това всички отново се събират заедно. Всяка група 
представя своите правила, а обучителят събира листчетата, 
лепи ги и създава един голям плакат с тях.  Така записани и 
одобрени правилата може да се окачат в общо пространство 
използвано от участниците. Ако участниците не разполагат с 
такова пространство помолете ги да си снимат правилата като 
доказателство, че ги приемат. 

Обсъждане и рефлексия
Уверете се, че участниците разбират, че както онлайн, така и 
офлайн комуникацията изисква същата дисциплина и респект 
един към друг. Въпросите, които могат да бъдат зададени:

  •   Мислите ли, че другите хора биха избрали различни от 
       приетите от Вас правила?
  •   Какво би ви затруднило / улеснило при спазването на тези
       правила?
  •   Кои от тях смятате, че са по-предизвикателни за спазване
        –онлайн или офлайн правилата? Защо?
   •   Кое е това, което създава необходимост от приемането на
        правила? Създаденият списък трябв ли да дава възможност  
       за допълване с нови правила? Защо?

батерията / Battery usage/. Докоснете отново 3-точковото 
меню и изберете Покажи пълно използване на устройството / 
Show full device usage/.
Ако нямат тази опция, те могат да разгледат най-използваните 
от тях приложения и да проверят времето за използването им 
на ден (например Instagram). И последната опция е да преценят 
сами колко време прекарват пред екраните.
След това обучителят очертава въображаема линия в класната 
стая. От едната страна застават учениците с престой онлайн 1 
час/ден, в средата – тези с престой 5 часа/ден, а от другата – 
с престой 10 часа/ден. Това упражнение показва важността на 
онлайн престоя и необходимостта от спазване на правила, по 
подобие на правилата при офлайн комуникация. 

Стъпка 3 
След като участниците са визуализирали времето прекарано 
онлайн, обучителят им припомня, че независимо дали са 
онлайн или офлайн е добре да има правила на комуникация, 
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Възраст
13 - 14

Продължителност
Офлайн: 30 – 45 минути
Онлайн: 45 минути

Ключови думи 
Дигитална дискриминация, Видима онлайн дискриминация, 
Скрита онлайн дискриминация 

Необходими материали и оборудване
  •   Изрязани снимки от различни списания и вестници, 
       с изобразени различни емоции
  •   Списък с идеи за направата на добро селфи 
       (Вж. в „Бележки към обучителя“)
  •   По възможност компютър за онлайн дейността
       Мобилни телефони
  

Офлайн дейност 
Огледало

2.3 
Стимулиране на внимателното 
използване на онлайн 
пространството: критичен подход 
към мрежата и моделите за 
подражание
2.3.1
Да се вгледаме в себе си
Цели:

 •

 •  

•
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Повишаване на емоционалната грамотност (език на тялото 
и словесен речник) и съпричастност; ясно разграничаване 
на начина, по който се представяме в офлайн и онлайн 
пространството. 
Въпроси за дискусия: Как другите ни виждат и възприемат? 
Влияем ли се от начина, по който другите ни възприемат 
и от тяхната реакция когато ни видят в онлайн и офлайн 
пространството? Можем ли да контролираме имиджа си? 
Кое е по-лесно – представянето в онлайн или в офлайн 
пространството? Можем ли да идентифицираме рисковете на 
дигиталната дискриминация? Можем ли да разграничаваме 
откритата от скритата дискриминация?
Комбинацията от активности в офлайн и онлайн 
пространството помага на участниците да разберат как се 
държат в онлайн и офлайн пространството, начинът по който 
се представят и как възприемат своята онлайн идентичност. 

Съвети към обучителите 
Преди да започнете работа, моля запознайте се със 
значението на термина „дигитална дискриминация“ (вж. 
НЕМО Речник )
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Слушателите и наблюдателите трябва да слушат много 
внимателно и активно (без да прекъсват), да гледат разказвача в 
очите, да не го прекъсват, да наблюдават неговия език на тялото 
и да се запитат дали наблюдавайки биха могли да определят 
какви емоции той/тя представя. След което слушателят 
преразказва историята, а наблюдателят дава обратна връзка 
относно това колко добре и близко до оригиналната версия е 
представена историята. Повторете упражнението, така че всеки 
участник да влезе и в трите роли. Идеи за емоции, към които да 
се насочите: вдъхновение, ярост, депресия, несъгласие, страх, 
тревога, стрес и т.н.

Онлайн дейност 
Помолете участниците да си направят селфи като се върнат 
отново към емоциите от първата част на офлайн упражнението, 
използвайки своите мобилни телефони. Споделете след това 
резултата и проведете кратка дискусия върху чувствата, 
които са съпътствали участниците. Помощни материали има в 
посочената по-долу секция „Съвети към участниците “. 
В зависимост от наличните инструменти тази дейност може да се 
изпълнява на компютър, мобилни телефони или на хартия, напр. 
Да се създаде колаж. Добра идея е да им дадете възможност те 
да изберат социалната мрежа, на която да се качи резултата. Ако 
всички са съгласни може да отпечатате селфитата на постер, и 
да разсъждавате върху различните възприятия при онлайн и 
онлайн комуникация. 

Част 1: Как се виждаме един друг? 
Разделете класа на малки групи. Дайте възможност на всяка 
група на случаен принцип да  избере по 3 снимки, които вие 
предварително сте подготвили. След това участниците в 
малките групи избират  един от тях, който да изобрази емоциите 
на снимките с гримаси пред останалите групи в класа.
 Рефлексия: Помолете ги да си спомнят как са се чувствали 
когато са разглеждали една или друга емоция от изобразените 
на снимките. Споделянето се осъществява единствено ако 
участниците са съгласни да споделят своите усещания.
Приключете упражнението с насочване към дискусия как са се 
чувствали след като са изгледали представянето на различните 
мимики. Въпросите за дискусия могат да бъдат следните: „Коя 
емоция / гримаса ви докосна най-много? Чувствахте ли се ок при 
споделянето на емоциите с останалата част от групата? Имаше 
ли нещо,което ви пречеше да изразите себе си?“

Част 2: Как представяме себе си и другите 
Разделете класа на 3 групи, като вие ще обявите ролите на всеки 
един участник: разказвач на истории, слушател и наблюдател. 
Нека един от тях да представи на останалите история, свързана 
с емоциите – да обясни какво се е случило, кой е бил включен 
в нея, дали и как е била решена ситуацията. Историите трябва 
да бъдат свързани с изразените емоции от част 1. Всеки член на 
групата трябва да бъде и в трите роли: разказвач на истории, 
слушател и наблюдател. 
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Ако на снимката има и други хора, уверете се, че те нямат 
нищо против тя да бъде споделена. В социалните мрежи 
имате възможност да споделите снимката с определен 
човек или група хора, или с всички, които Ви следват. Ако 
на снимката има други хора, моля първо ги запитайте 
дали са съгласни да споделите снимката (възможно е да 
не харесват снимката или пък да не искат тя да се вижда 
от всички)

2.3.1

Съвети към обучителите  
Когато правите и споделяте снимка в социалните мрежи, 
има много фактори, които влияят върху реалното й 
въздействие. Приложенията и филтрите могат да 
помогнат, но оригиналните изображения зависят от 
това, което фотографите са заснели и начина, по който 
са го направили.  Когато правите снимки на себе си или на 
други хора, това, в което е разликата е оригиналността 
на композицията, позата и контекста. Какво означава 
това?  

Важно е да се има предвид, че с всеки портрет вие 
общувате с емоциите на другите. Можете да покажете 
и провокирате другите да се чувстват щастливи, да се 
забавляват, да се вълнуват, да бъдат тъжни, нещастни, 
ядосани... или може да  им бъде интересно, но трябва да 
помислите за това, което искате да предадете.

В същото време е добре да запомните, че всяка снимка, 
която споделяте в социалните мрежи, не може никога да 
бъде изтрита. Да, наистина, повечето социални мрежи 
споделят изображенията ви за много кратко и след 
като вече са на някой друг профил,  вие не можете да ги 
възстановите. Така че, трябва да сте сигурни, че вашата 
снимка е нещо, което вие не бихте се притеснявали да 
бъде в други хора или пък те дълго време да я гледат. 
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Описание 

Първа част - Дигиталната ми идентичност  (1 час и 40 минути) 

Промяна на самоличността: (10 мин.) 
    1.  Всеки пише избраното си име на лист хартия, като имената са
         различни от собственото и така всеки получава нова 
         самоличност. След това всички започват да се движат в 
         стаята и се опитват да се държат като хората, с които 
         са се идентифицирали в момента. Когато се „срещнат“, се 
         опитват да познаят кой кой е
  2.   Обсъдете: Трудно ли беше да разпознаеш новите хора? 
        По какво ги разпознахте? Какво персонифицира всеки 
        един от нас? 
  

2.3.2
Дигиталната ми идентичност 
и моите модели на подражание
Цели:
  •   Повишаване на осведомеността относно концепцията 
       за идентичност, нейната комплексност и многоизмерност 
  •   Замисляне върху начина, по който споделяме информация
       за нашата идентичност онлайн и офлайн, отчетайки
       възможностите и рисковете на дигиталното пространство. 
  •   Критично анализиране на ролята на инфлуенсърите 
       и процеса на социално влияние. 

Възраст 
12 - 14 год

Брой участници 
10 – 25 

Продължителност
Първа част – 1 час и 40 мин  /  Втора част – 50 мин

Необходими материали и оборудване 
 •   постер 
 •   химикалки, списания, собственоръчно изработени материали
  •    интернет връзка
 •   мобилни телефони/ таблети 
 •   предварително подготвени шаблони
 •    черна дъска / флипчарт 
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Съвети към обучителите 
Уверете се, че при представянето на упражнението сте 
имали достатъчно време да обясните на участниците, 
че е недопустимо да се обиждат, подиграват или да се 
поставят в неудобно положение -  участниците могат да 
имитират поведението на някой друг, но без злоупотреби 
и грубости.
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2.3.2

идентичност трябва да бъде споделена и с кого в интернет. 
Подгответе табели с 1, 2 и 3:

1  - Лично споделяне
2 -  Публично споделяне 
3 -  Само за приятели 

Закачете табелите една до друга на дъската. Обучителят прочита 
съответната „информационна категория“ и участниците решават 
дали е за частно, публично или „само за приятели“ споделяне. В 
зависимост от това как учениците оценяват изявлението, те се 
позиционират пред табели 1, 2 или 3 пред дъската. Един ученик 
записва резултата (броят на хората, стоящи пред съответните 
табели) на дъската.

Обсъждане  и рефлексия
Можете да го направите или директно след всеки въпрос, или в 
самия край на упражнението 

    •  Защо мненията са различни? Достатъчно ясни ли са?
              Какви са мненията дали информацията трябва да е 
              публична или частна? Какви са рисковете?     
   •    Защо трябва да внимаваме каква информация правим
             публична в интернет?

Обобщете отговорите на участниците на лист хартия в
съответните категории: 

Моята идентичност - какво ме прави специален? (20 mмин.)
 

 1.    Въпрос към класа: Какво означава идентичност?  Намерете
        обща дефиниция (въз основа на първото упражнение)
  2.   Всеки участник получава лист със схема на торта и в средата
         пише своето име. След това той / тя записва или рисува
         това, което е важно за неговата / нейната идентичност - 
         „Какво ме прави специален?“
  3.   Всеки споделя своята идентичност със своите съседи (групи
         от по двама или трима; участниците разговарят помежду си)   
 4.   Обсъдете след това в класната стая кои характеристики
        съставляват идентичността
  5.   Обърнете внимание, че от няколко години всеки има не
        само аналогова идентичност „истински живот“, но и 
        цифрова / дигитална идентичност

Тест: 1, 2 или 3   (публичен, личен, само за приятели) (20 минути)  
1.  Участниците разсъждават коя част от реалната им житейска 
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Моят адрес

Семейният ми статус

Любимата ми музикална група 

Телефонният ми номер

Моето училище

Пълното ми име

Детайли от банковата ми сметка

Любима марка

Снимки от ваканцията ми

Моят резултат от любимата ми игра

Смущаваща моя снимка

Смущаваща снимка на мой приятел/ка

Снимки от дома ми

Снимки на малкия ми брат/сестра

….

TOOLKITNEMO

Анализ на предпочитаните социални  мрежи  (50 минути)

 1.    Уточнете социалните мрежи, които предимно се използват
        от учениците и ги запишете на дъската. Участниците 
        работят в малки групи (4 - 7 души). Трябва да има толкова
        групи, колкото са изброените мрежи. Посочените 
        въпроси трябва да бъдат обсъждани в групите. 
        Резултатите трябва да се отразят на плакат. (Позволете 
        на групите да използват своите мобилни телефони - 
        или поне един на група - за търсене на информация)
 •     Какви аспекти на моята идентичност (каква информация)
         трябва да се споделя в определената социална мрежа
 •     Какви аспекти на моята идентичност (каква информация)
        може да се споделя определената социална мрежа
 •     Кое е проблематично? Какви са рисковете на дадената социална
         мрежа? 
 •    Отразяване на съответни съвети: Какво мога да направя, 
        за да запазя личния си живот и да се грижа за дигиталната 
        си идентичност в тази социална мрежа? (политика за
        поверителност на мрежата) 
 •    Съветите се записват  на плакат, който може да бъде окачен 
       в класната стая 

 2.   В края групите споделят своите резултати пред останалите 

 3.   Насочете вниманието към платформата SaferInternet -
        където се предлагат стъпка по стъпка инструкции за 
        настройки на поверителността в социалните мрежи 
        (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Facebook 
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Публичен Личен За 
приятели 

Брой 
отговори

Брой 
отговори

Брой 
отговори
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  •   Защо толкова много хора я/го следват? 
  •   Имат ли собствена марка/бранд? 
  •   Има ли скрито продуктово позициониране? 

С отговорите създайте плакат (ако искате да работите по-
креативно-осигурете списание, допълнителни материали, 
цветни моливи за създаване на плаката)

Съвет към обучителя: Обяснете фрази / изрази, ако участниците 
не ги познават или ги насърчете да ги потърсят в интернет, 
например инфлуенсър, марка/бранд, скрито продуктово 
позициониране.

Осъждане и рефлексия

Всяка група представя своите резултати. 

Въпроси за обсъждане: 
  •   Трудно ли беше да намерите отговори на въпросите? Защо
       мислите така?  Разбрахте ли неща, които не сте знаели преди? 

Заедно с всички участници изработете списък с 5 съвета за 
работа с инфлуенсъри. Съветите се поставят на плакат и могат 
да бъдат закачени в обучителната зала.

        Messenger, Tiktok, Google, Youtube).  
https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/instagram/; 
https://www.saferinternet.org.uk/ 

Втора част - Инфлуенсър (1 час) 

Влияем си един на друг (10 минути) 
1.      Двама участници се изправят един срещу друг. Те се опитват
       (без да говорят помежду си) да извършват едни и 
        същи движения едновременно 
2.    Обсъдете: Кой повлия повече на другия? Това  беше съвместно 
        действие или единият по-успешно успя да повлияе на 
        другия? Защо мислите така? 
3.    Обърнете им внимание, че хората винаги си влияем един 
       на друг и се повлияваме от други хора. 

Анализ на влиянието
1.     Запишете на дъската имена на знаменитости (5-6 от най-
        следваните), които учениците следят в интернет. Разделете
        участниците на малки групи. Всяка група избира по една
        знаменитост и трябва да отговори на следващите въпроси:
  •   Опишете каналите, които съответната знаменитост ползва
       и пребройте последователите й. 
  •   Изгледайте видеоклип и / или скролвайки през съответния
        медиен канал, за да намерите нейно интервю (максимум 
        10 мин)
  •     Каква е нейната/неговата житейска тема? За какво се говори
       в постовете й/му? 
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2.4.1

2.4
Фалшиви новини, дезинформация, 
дискриминация в онлайн медиите: 
как да реагираме и как да 
създаваме качествена информация
2.4.1
ФАЛШИВИ НОВИНИ 
Цели:

Участниците : 

  •   Aнализират новини и разпознават сигналите за качествена
       журналистика
  •   Pазвиват умения за критично мислене към медиите
  •   Прилагат критерии за оценка на достоверността и
       надеждността на източниците (критичен подход към
       източниците , достоверност на информацията)
  •   Pазпознават и реагират на клишираното представяне и
       неговите атрибути в медийното посредничество

Възраст 
12 - 14 години

Брой участници
20 - 30 
 
Продължителност 
1 час и 30 минути
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Необходими материали и оборудване
  •   Хартия за флипчарт (2 листа)
  •   Кратко видео, обясняващо какво са фалшивите новини
  •   Проектор или смартборд
  •   Статии с фалшиви новини и истински новини

Описание

Подготовка
  •   Подгответе проектор и тонколони
  •   Запазете кабинет по информационни технологии за целите
       на упражнението
  •   Разпечатайте статиите  и  ги ламинирайте, ако е необходимо

Ключови думи
Фалшиви новини, стереотип, расизъм, сатира

Първа сесия

Част 1
Проведете мозъчна атака с участниците за фалшивите новини. 
Запишете отговорите на хартията. Учениците имат 3 минути, 
за да запишат своите идеи по темата. След това им задайте 
следните въпроси:

  •   Какво знаете за термина „фалшиви новини“?
  •   С какво свързвате фалшивите новини?
  •   Често ли се срещат  у нас фалшивите новини?
  •   Къде и от кого идват фалшивите новини?
  •   Защо съществуват фалшивите новини?
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зависимост от броя участници). Групите трябва да намерят 
страница със съвети как да се откриват фалшивите новини. За 
целта  е необходим достъп до интернет.
Всяка група получава статия (с истинска или фалшива 
информация). Базирайки се на критериите за фалшиви новини, 
всяка група има за задача да разбере дали информацията е 
истинска или фалшива. Резултатите се обсъждат с обучителя. 

Част 2
Всяка група представя накратко (максимум 5 минути) начина, 
по който са разбрали, че информацията в статията е вярна или 
невярна. Групите са свободни да изберат дали да представят 
отговорите си под формата на постер или PowerPoint 
презентация.

Проведете кратка дискусия след всяко от представянията.

Обсъждане и разсъждения
Накарайте участниците да направят ретроспекция на упражне-
нието като им зададете следните въпроси:

   •   Открихте ли нещо ново за фалшивите новини?
   •   Беше ли ви лесно да разберете дали информацията от
        статията е фалшива или истинска?
   •   Защо фалшивите новини за мигранти и миграция са опасни 
        и смятате ли ги за такива?
   •   Как можете да се предпазите от това да вярвате на фалшиви
        новини?
  •   Как можете да попречите на другите да попаднат в капана 
       на фалшивите новини?

  •   Защо се разпространяват фалшивите новини?

След всеки въпрос участниците трябва да имат достатъчно 
време, за да запишат своите идеи на хартия.

Част 2
Кажете на участниците, че всички мнения са важни. Разгледайте 
всяко едно от изразените мнения и изберете заедно кои от 
идеите са с особено значение за темата за фалшивите новини. 
Изведете най-важните. Поканете един от участниците да 
прехвърли най-съществените ключови думи на плакат със 
заглавие „Ключови думи и изрази по темата „Фалшиви новини“. 
Запазете този плакат. 

Част 3
Разделете участниците на две равни групи. Нека първата 
група изгледа видеото за фалшивите новини. През това 
време втората група си почива. Краткото видео  обяснява  как 
фалшивите новини могат да допринесат за разпространението 
на негативни стереотипи и расизъм. След това всеки участник от 
група 1 си избира партньор от група 2 и разказва съдържанието 
на краткото видео. Всички двойки говорят едновременно. 
Накрая и двете групи гледат отново видеоклипа заедно, за да 
се убедите, че всички са разбрали съдържанието му. 

Втора сесия

Част 1
Разделете участниците на малки групи ( максимум 5, в 
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2.4.2
2.4.2
Как наистина се информирам?
Цели:

  •   Да се събуди любопитство към журналистиката 
  •   Да се придобият умения за  критично отношение към онлайн
       медиите
 
Възраст  
12 - 14 години

Брой участници
Един клас (20-25 деца)
 
Продължителност
1 час и 30 минути

Необходими материали и оборудване 
Видео/ аудио оборудване и компютри
Реални статии

Описание
Това упражнение е ролева игра, която помага на участниците 
да проектират себе си чрез лицата в статията

Част 1
Проверете познанията на участниците за понятието „фалшиви 
новини“ и ги помолете да дадат конкретни примери. Опитайте 
се да дадете дефиниция за фалшиви новини на базата на 
получените отговори. По време на тази първа дискусия 
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въведете термините „дискриминация“, „онлайн медии“ и 
„социални мрежи“. Продължите упражнението като изберете 
една от следните две опции!

Част 2 [Опция 1]
Помолете участниците да посочат име на известна личност, 
която харесват. Разделете ги на 3 групи: една група „надеждни 
журналисти“, една група „създатели на фалшиви новини“, 
една група „ловци на фалшиви новини“. Внимавайте! „Ловците 
на фалшиви новини“ не бива да знаят самоличността на 
„надеждните журналисти“ и „създателите на фалшиви новини“.
„Надеждните журналисти“ и „създателите на фалшиви новини“ 
разработват история за избраната от тях известна личност. 
(например – звездата плаща данъците си във фискален рай 
или звездата тайно се е омъжила и т.н.) В тази фаза можете 
да обучите „ловците на фалшиви новини“ какви въпроси да 
задават на журналистите, за да разберат дали са надеждни 
или не (като ги попитате например за техните източници на 
информация).
Съберете отново цялата група и помолете всеки екип от 
журналисти да представи своите новини. Разделете „ловците 
на фалшиви новини“ на групи и ги помолете да познаят кой 
казва истински факти и кой фалшиви новини като разпитват 
останалите участници, използвайки методите, които вече сте 
им представили. Могат да  се използват компютри за проверка 
на думи, които не познават. 
Същата игра може да се повтори (като се разменят ролите 
на участниците), но този път може да въведете и нови герои 
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2.4.32.4.2
2.4.3
Деконструкция на новините - 
парадоксът на видимостта
Цели:

  •   Да се анализират критично новините, по-специално онези, 
       в които има ясно изразено отношение към определена 
       етническа група от страна  на участниците
  •   Да се разпознае начинът, по който новините допринасят 
       за изграждане на нашето възприятие
  •   Да се разбере влиянието на разказа и на начина на
       представяне върху възприемането на различни явления  
       напр. като миграцията
  •   Да се разпознават процесите, които стоят зад
       функционирането на медиите

Възраст  
12 - 14 години

Брой участници
12 - 30

Продължителност 
1 час и 30 минути

Необходими материали и оборудване
Новинарски статии, които представят взаимоотношенията 
между граждани на трети страни и местни граждани. Статиите 
трябва да бъдат предварително подготвени.

в играта освен известните личности като напр. исторически 
фигури, които са били жертва на дискриминация.

Част 2 [Опция 2]
Обсъдете с участниците разликата между сатирични новини, 
фалшиви новини, създадени с цел измама на някого и фалшиви 
новини с цел дискриминация, нараняване на други хора и 
промяна на конкретни гледни точки. 
Сега разделете участниците в 3 групи. Раздайте на всяка група 
копие от една и съща статия (напр. От кацането на луната), 
от надежден източник. Възложете различна тайна задача на 
всяка група:
•   Първата група трябва да манипулира оригиналната
     информация, за да извлече икономическо предимство от 
     нея или да измами някого.
•   Втората група да манипулира информацията, така че да я
     превърне в сатирично съдържание. 
•   Третата група да изкриви така информацията, че да я
     превърне в дискриминационна с цел а вреда на определена
     група хора, както и засили популистка политическа позиция.

Когато групите приключат с манипулирането на оригиналното 
съдържание, всяка група представя променената информация, 
а останалите участници трябва да  идентифицират мотивацията 
зад съответното манипулирано съдържание (сатирично, 
с икономическа или политическа изгода) както и цялото 
фалшиво съдържание.
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2.4.3
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Ключови думи
Дезинформация, пропаганда, кликбайт

Описание

Първа част

Разделете участниците на групи от по 4-6 души. Всяка група 
получава новинарски статии за граждани на трети страни, така и за 
местни граждани. Участниците трябва да разделят статиите в два 
раздела: (1) статии, в които се говори за граждани на трети страни 
(2) статии, в които се говори за местното население. За всяка група 
те трябва да се опитат да идентифицират авторите на статиите. 
Участниците могат да го направят това, отговаряйки на 
следните въпроси:
А. Как е представена личната информация, например възраст, 
професия и тн.?
Б. Винаги ли се уточнява произходът на хората? В кои статии го 
намирате? Ако е посочено, къде е? В заглавие? В подзаглавие? 
В текста?
С. Заглавието и подзаглавието трябва да съдържат основната 
информация на новините, които ще прочетете. Смятате ли, че 
описанието на националността на съответния човек е важно, 
за да се откроят фактите? Защо?

Втора част

Участиците започват да пишат заглавия на новини, в т.ч. и 
подзаглавия. Нека заглавието да съдържа информация за 
престъпления, извършени от представители на различни 

националности (италианци, французи, немци…..)
Например „Пиян италианец удари възрастна дама на пешеходна 
пътека с колата си“ или „Французин нарита младеж пред заведение“.

Трета част

Когато всички са готови със заглавията, обучителят пита 
участниците какви са впечатленията им, четейки новините, 
които току-що са създали.

Обсъждане и разсъждения
Въпроси за дискусия по отношение отразяване на информация 
с етнически характер
Кой според вас е създал съобщението? 
Какви техники се използват за привличане на вниманието? 
Как хората могат да разберат това послание по различен начин? 
Какъв начин на живот, ценности и гледни точки са представени 
или пропуснати в това съобщение?
Защо е изпратено това съобщение?
Следните твърдения могат да Ви помогнат да продължите 
дискусията 

  •   Всички медийни съобщения са „специално конструирани“
  •   Медийните съобщение са конструирани използвайки
       собствени правила на творческо писане
  •   Различните хора преживяват едно и също медийна съобщение
       по различен начин
   •   Медиите имат изградени ценности и гледни точки 
  •   Повечето медийни съобщения са организирани по начин,
       който им осигурява „влияние“



       СЪДЪРЖАНИЕNEMO     СЪДЪРЖАНИЕNEMO 36      СЪДЪРЖАНИЕNEMO    35

Съвети към участниците

 •  На първо място, проучването ще ви помогне да
     спечелите доверието на вашия интервюиран. Ако
     човекът види, че разбирате темата, той / тя ще ви се 
     довери повече и ще говори с вас по-открито.
 •  Второ, подходът ще ви даде контрол над ситуацията.
     Колкото повече знаете, толкова по-прецизни и точни
     ще бъдат вашите въпроси.

2.4.4
Опит в журналистиката 
Цели:

  •   Да се научим как да провеждаме интервю
  •   Да анализираме критично начина, по който миграцията е
       представена в медиите 
  •   Да се фокусираме върху истории, които дават алтернативен
       на стереотипите и доминиращите представи за миграциите 
       и мигрантите разказ

Възраст  
13 - 14 години
 
Брой участници
4 - 30

Продължителност 
4 часа (препоръчително 2 срещи по 2 часа)

Хора, които да включим
Лице за интервю, за предпочитане човек с мигрантски произход. 
Журналист или студент по журналистика, които ще помогнат 
подготовката и реализирането на интервюто.

Описание
Това упражнение трябва да се изпълни в 2 срещи от по 2 
часа. По възможност поканете не само човека, който ще бъде 
интервюиран, но и журналист или студент по журналистика, 
който може да окаже подкрепа и да помогне на участниците по 

време на дейността.

Ден 1 – (2 часа)

Част 1: ВЪВЕДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА (30 МИН)
Обучителят обяснява на участниците, че основната задача е 
провеждане на интервю с мъж или жена мигрант. Тази дейност 
позволява на участниците (i) да научат как да провеждат 
интервю и (ii) да изследват историята на мъж или жена мигрант, 
като разбиват стереотипите и създават алтернативен разказ.
След въвеждането обучителят описва самоличността на 
лицето, което ще бъде интервюирано и обяснява защо е важно 
преди срещата да се направи проучване на лицето, което ще 
бъде интервюирано.

За да се осъществи проучването, обучителят разделя 
участниците на групи от по 4-5 души. Добре е те да могат да 
използват смартфони и лаптопи, за да направят проучване за 
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2.4.4

Ако не е възможно да се използват смартфони или лаптопи, 
обучителят може да подготви няколко листа с информация за 
лицето, което ще бъде интервюирано, като помоли участниците 
е да подберат най-подходящата и важна за целите им. След 
проучването групите докладват на останалите резултатите от
своите изследвания.

Част 2: ОПРЕДЕЛЕТЕ ЦЕЛИТЕ И ЗАПИШЕТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ 
ВЪПРОСИ (45 минути)
С подкрепата на журналиста или обучителя участниците 
определят фокуса на историята. 

Обучителят представя пред учениците някои правила за 
подготовка на подходящи въпроси.

Съвети към участниците

Потърсете:

1. Профили в социалните мрежи. Прегледайте 
профилите в социалните мрежи на човека, когото ще 
интервюирате като използвате уеб търсачки (като 
Google, Yahoo и т.н.). Това е основен подход, който 
може да ви предостави изненадващо огромен обем 
информация, така че не го пренебрегвайте. 

2. Предишни интервюта и публикации. Ако този човек 
е бил интервюиран преди, опитайте се да не повтаряте 
същите въпроси в интервюто си.

3. Новини. Намерете колкото е възможно повече външна 
информация по темата на вашия разговор. Прочетете 
всички последни новини по този въпрос. Запознайте се 
със същността на тази история или събитие.
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човека, с когото ще говорят. Ако не е популярно лице,те могат да 
търсят друга полезна информация (например за миграцията, за 
неговата страна на произход и т.н. ).

Съвети към участниците

Изрежете материала си безмилостно
Въпреки че не можете да прогнозирате отговорите на 
интервюираните, важно е да имате представа какво 
искате да постигне интервюто ви. За целта трябва да 
определите фокус на историята. Запитайте се: Каква 
информация търсите? Какви теми ще изследва вашето 
интервю? Как предвиждате да протече разговора? 
(дали да е интервю с насоченост към личността на 
интервюирания или да е ориентирано към дадена тема). 
Това ще ви помогне да подготвите и правилните въпроси.
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Участниците, заедно с обучителя/ журналиста, подбират най-
интересните въпроси, които трябва да бъдат записани.
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Обучителят отново разделя участниците на групи. 
Групитеподготвят въпросите, които биха искали да зададат на 
интервюирания. След груповата работа се представят резултатите. 

Съвети към участниците

Направете вашите въпроси кратки и ясни. 
Не се опитвайте да впечатлите интервюирания 
със сложни изрази и дълги лични размишления, ако 
това не е необходимо. Придържайте се стриктно към 
обсъжданата тема.

Опитайте се да не използвате затворени въпроси.
Въпросът от затворен тип е този, на който може 
да се отговори с просто „да“ или „не“. Ако искате 
да получите изчерпателни отговори, изградете 
въпросите си по подходящ начин. 

Избягвайте натрапчиви въпроси.
Понякога като журналист можете да бъдете поставени 
в ситуация, когато знаете някои лични или болезнени 
аспекти от живота на човека, когото интервюирате. 
В тези ситуации е по-добре да попитате човека преди 
интервюто дали той иска да говори по тези теми.

Последен въпрос 
Добра практика е да приключите интервюто, като 
зададете въпроса: „Искате ли да добавите още нещо? “.

Съвети към участниците
Запишете вашите въпроси 
„Най-добрата импровизация е подготвената 
импровизация“. Така че независимо от това колко 
добър мислите, че сте в задаването на въпроси, винаги 
записвайте въпросите си предварително.

Списъкът е вашата сигурност
Фактът, че имате всички въпроси на хартия, ви кара 
да се чувствате по-уверени (в случай, че се случи нещо 
внезапно, винаги можете да погледнете в своя бележник 
и да продължите, като че ли нищо не се е случило).

Списъкът е вашето ръководство 
Списъкът, който подготвяте, ще ви помогне да 
ръководите разговора. Ако той тръгне в грешна посока, 
списъкът пред вас веднага ще ви помогне да се върнете на 
правия път.

И накрая, импровизирайте 
Бъдете готови да задавате последващи въпроси въз 
основа на начина, по който разговорът ви протича. Не 
се чувствайте задължени да се придържате към списъка 
си на 100%. По този начин интервюто ви ще изглежда 
по-скоро като естествен разговор, а не просто като 
сухи отговори на предварително подготвени въпроси.
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Ден 2 – (2 часа)

Част 3 :ПОДГОТВЕТЕ ПРОСТРАНСТВОТО ЗА ЗАСНЕМАНЕ (30 
минути)
На случаен принцип или на база на техните предпочитания, 
разделете участниците на „интервюиращи“, които ще задават 
въпросите, „видео-оператори“, които ще записват интервюто и 
„асистенти“, които ще водят бележки за отговорите и реакциите 
на интервюирания.

Съвети към участниците

1. Подгответе оборудването преди пристигането 
на лицето.  Ако направите това, когато обектът на 
вашето интервю е вече пристигнал, вие ще се изнервите и 
ще сте под натиск да започнете по-скоро. Докато бързате 
можете да направите много съществени грешки.

2. Използвайте осветлението умно.  Ако нямате 
професионално осветление, търсете естествено 
осветление и сенки, създадени от прозорци или пряка 
слънчева светлина. Но трябва да го използвате внимателно.
Не поставяйте камерата срещу прозореца - по-добре е да 
поставите камерата и вашия интервюиран до прозореца. 
По този начин ще получите приятно естествено 
осветление. Избягвайте, директната слънчева светлина 
да пада върху лицето на вашия интервюиран, защото 
човекът ще се чувства неудобно и заслепен.

3. Фонът е много важна част от цялостното 
изображение. 
Ако искате човекът, който интервюирате да изглежда 
хармонично с фона, последният трябва да съответства 
на неговата личност. Например, ако става дума за рап 
певец,той няма да изглежда естествено в офис или в 
библиотека. Трябва също така да се уверите, че фонът не 
е претоварен с много малки и ненужни детайли.

4. Не забравяйте позиционирането. 
Ако не искате да създадете определен ефект,например, 
че човека, който интервюирате говори директно на 
публиката, накарайте го да погледне отдясно или отляво 
на камерата и седнете пред него, за да може да гледа 
директно към вас.

5. Следващият важен аспект на заснемането е
 рамкирането. 
Снимките от средно разстояние и снимките отблизо ще 
придадат най-естествен вид на вашето интервю. Можете 
също така да комбинирате двете, като използвате две 
камери или като променяте ъгъла на снимане след всеки 
въпрос.
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Част 4: ИНТЕРВЮ (45 минути)
Нека участниците, които ще проведат интервюто, разделят 
помежду си различните въпроси, които да бъдат зададени.
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Съвети към участниците
Създайте приятелска среда 
Атмосферата зависи изцяло от вас. Ваша отговорност е 
да създадете приятелска среда,така че човекът, с когото 
правите интервю да се чувства удобно и в сигурна среда.

Бъдете мили и любезни! 
Поздравете събеседника си с истински ентусиазъм, като 
че ли срещате стар приятел. Започнете неформален 
разговор за работата й/му или как е минал денят й/
му,каквото ви се струва правилно. Направете всичко 
възможно просто да водите разговор и не бързайте с 
действителното интервю.

Разчупете леда 
За да я/го насърчите да споделя, споделете първо нещо за 
себе си. Обяснете кой сте, какво работите, защо искате 
да говорите с този човек.

Допълнителен съвет: изберете факт от биографията 
на вашия интервюиран, който ви е впечатлил или 
изненадал лично. Това е добър начин да започнете 
интервюто.

Слушайте активно 
Страхотните интервюиращи са страхотни слушатели, 
така че не мечтайте, докато анкетираният говори.
 
Бъдете там, на място! 
Слушайте и гледайте внимателно вашия интервюиран, 
за да знаете кога да зададете следващия въпрос. Ако 
не разбирате нещо или искате интервюираният да 
уточни отговора - можете да попитате „Какво искате 
да кажете?“ Или „Защо така?“
Една от най-големите грешки е да отидете на интервю 
без подготвени въпроси или пък да не се отклонявате от 
предварително подготвения списък. Ето защо трябва 
да внимавате.

Покажете, че слушате 
Събеседниците се насърчават от жестовете на 
журналиста и изражението на лицето,за да продължат 
да говорят.Така че най-добрият начин е да кимате и да 
се усмихвате.

НО!

Внимавайте да не използвате възклицателен звук, като 
„ехаа“, за да подкрепите гледната точка на анкетирания. 
За да направите впоследствие редактирането възможно, 
трябва да поддържате аудио записа чист.
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Научете се как да използвате мълчанието
Понякога интервюираните (обикновени граждани, 
жертви на престъпления,семейство на жертва) 
споделят болката си – имайте уважение към споделената 
информация . Не притискайте с повече въпроси - нека 
мълчанието присъства. Оставете интервюирания да 
завърши и да направи пауза, след което задайте следващия 
си въпрос. Мълчанието е нормално.Не е необходимо да го 
запълвате.

БЛАГОДАРЕТЕ НА ГОСТА!
Завършете разговора, като кажете „Благодаря за 
отделеното време“! Дори ако вашият интервюиран е 
ваш колега или ваш приятел, трябва да му благодарите 
за отделеното време.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Част 5: РЕДАКТИРАНЕ
Ако обучителите искат да създадат по-хубав видеоклип, те 
могат да редактират събраните по време на упражнението 
материали.

Съвети към редактора
 
Не се страхувайте да изрежете материала
Не се страхувайте да изрежете много от материала по 
време на редактирането. Не забравяйте, че качеството е 
по-важно от дължината. По-добре е да имате по-кратко, 
но по-информационно концентрирано и емоционално 
интервю, отколкото дълго, но скучно.
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ФОРМАТИРАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИЯ 
АНАЛИЗ ВХОДЕН ДОКУМЕНТ ЗА 
СЪЗДАВАНЕТО НА НАРЪЧНИКА 
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3.1

3.1

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Съдържание и методология
Използване на интернет и социалните медии
Време прекарано онлайн
Рисковете идентифицирани от учениците
Рисковете идентифицирани от родители и учители
Образователни стратегии в училище и у дома
Дискриминация, спрямо граждани на трети 
страни в Европа
Установени модели и области на дискриминация
Широко разпространени възприятия за причините за 
дискриминационно поведение
Случаи на дискриминация срещу ромска общност
Деца и дискриминация
Мнения и опит от срещи с дискриминационни случаи 
на родители и учители
Фалшиви новини относно миграцията : 
национални сценарии
Заключителни бележки и предложени
НЕМО речник на термините     
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така че да е възможно да се направи справка с доклада и да се извлече 
пълната съдържаща се информация.

СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД: СЪДЪРЖАНИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЯ

Справка NEMO „Сравнителен доклад“

В рамките на проекта NEMO беше проведено цялостно проучване 
в национален мащаб под ръководството на университета Tor 
Vergata в Рим (I). В петте страни-партньори, т.е. Италия, Австрия, 
България, Унгария и Франция, бяха реализирани и кабинетни 
проучвания и интервюта, водещи до „анализ на потребностите на 
адресираните целеви групи“. Докладите за държавите съдържат 
данни и информация в национален контекст. Целите, които се 
преследват с изследователските дейности са както следва:

   •    Да се идентифицират основните форми и прояви на
        дискриминация към граждани на трети страни.
   •   Да се обогати базата от информационни ресурси за

УВОД
Този документ се базира на публикувания изчерпателен 
сравнителен доклад, изработен по проект NEMO (септември 
2019 г.) и представлява кратък преглед на ключовите теми 
и предизвикателства, произтичащи от направения анализ 
по страни. По-специално, настоящият документ има за 
цел да представи базирани на доказателства примери и 
идентифицирани нужди, които да бъдат взети предвид при 
изготвянето на Наръчника NEMO.
Документът се фокусира върху данните и информацията, 
събрани по отношение на три аспекта, които бяха изследвани с 
помощта на преглед на съществуващата литература - кабинетно 
проучване и проведени качествени изследвания в страните 
от проекта NEMO (Италия, Австрия, България, Франция и 
Унгария). Разгледана е литература от източници от академични 
среди, неправителствени организации /НПО/ и други 
неинституционални участници, за да се създаде методологията 
на NEMO и свързаната с него обяснителна рамка. Аспектите, 
които бяха проследени са:

   •   Използване на Интернет и социални мрежи
   •   Дискриминация срещу граждани на трети страни
   •   Фалшиви новини за миграцията в медиите

Читателят ще намери на следващите страници резюме на разширения 
сравнителен доклад. В началото на всяка глава и параграф се 
предоставя подробна справка за секциите на сравнителния доклад, 

  Описание                 Глава              Допълнителни пояснения

Представяне на 
методологията 
на изследване, 
свързваща 
планираните 
дейности с общите 
цели на проекта и 
очакваните 
резултати 

В сравнителния доклад е 
представен кратък  преглед на 
възприетия методологичен 
подход. За подробно описание 
трябва да се направи 
допълнителна справка на 
работните глави WP 2 („Преглед 
на литературата“ и „Качествени 
изследвания“)

Гл. 1
§ 1.2 “ 
Нашето 
проучване” 
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   •    Медиация от страна на родители и училище и нейните ограничения.
   •   Умения и нагласи I - За Интернет.
   •   Умения и нагласи II - Субективна вреда.
   •   Умения и нагласи III - Източници на информация.
    •   Предложения.

Със сравнителния доклад ключовите теми, залегнали в 
основата на конструкцията на NEMO, са поставени в контекста 
на ЕС, така че да се позволи сравнение на основните параметри 
в различните страни, като се предоставят базирани на 
доказателства данни за създаването на Наръчника NEMO.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

       фалшивите новини и връзката им с дискриминацията, 
        всички те насочени към неизследваната към момента  
        целева група - деца на възраст 11-14 години
   •   Целевите групи да подобрят начина си на използване
        на дигиталните медии, във връзка с разпространението 
        на фалшиви новини и способността си да преценяват 
        качеството на източниците.
   •   Да се подобри събирането на качествена информация за
        нивото на осведоменост на целевите групи при случаи 
        на дезинформация за граждани на трети страни, 
        използваните стереотипи, предразсъдъци и 
        дискриминация, както и техните реакции на явлението.
   •   Да се събере информация за разработване на
        инструментариум и методология, които да коригират някои 
        от основните негативи идентифицирани при анализа.

Докато кабинетните проучвания предлагаха главно преглед 
на литературата, отнасящ се до академични публикации, 
както и до литература на други организации (например 
доклади, публикувани от НПО и изследователски инициативи), 
качествените изследвания бяха проведени чрез прякото 
участие на младежи, учители и родители. По-специално във 
всяка страна бяха проведени интервюта с:

   •   20 ученици
   •   10 учители
   •   8 родители

Интервютата застъпваха следните проблеми: 
   •   Достъп до Интернет  / начин на ползването му.

  Описание                   Глава                Допълнителни пояснения

Преглед на начина, по 
който европейските 
граждани използват 
Интернет и новите 
медии

Главата дава представа за 
различните стилове и навици 
при използване на Интернет 
от целевите групи на NEMO 
(ученици, учители, родители).

Гл. 3 
“Използване 
на новите 
медии”

Подходът Medi-
ascapes : анализ 
на националните 
сценарии по 
отношение на 
използването на 
новите медии, 
използвайки 
теоретичната рамка 
на Perusko, Vozaba и 
Cuvalo (2015) и Appa-
durai (2000)

Подходът Mediascapes 
позволява да се вземат предвид 
националните особености по 
отношение на политически 
условия и структури на 
управление, култура, история, език, 
технологичен напредък и ниво 
на навлизане на технологиите, 
медийна култура и употреба. 
Подходът дава възможност 
да се анализира националния 
контекст по отношение на общи 

Гл. 2
§2.3
“Medias-
capes”
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подпомогнало планирането на онлайн активностите.

Графиката по-долу, създадена с използване отново на данни от 
Евробарометър - „Използване на медии в ЕС“ за 2017 г., показва 
процента на респондентите от петте страни на NEMO, 
които са заявили, че използват Интернет всеки ден, два или 
три пъти седмично или по-малко. Процентът спрямо тези, 
които използват Интернет всеки ден или почти всеки ден, е 
42% в Австрия и България, 41% в Унгария, 40% във Франция и 37 
в Италия. Другите отговори също са доста сходни. (пак там.)

„Бихте ли ви казали до каква степен използвате Интернет (%)“

Could you tell me to what extent you use the internet? (%)

Тази част има за цел да представи общ преглед на достъпа на 
младите хора до Интернет и основните рискове / проблеми, 
свързани с използването му, според гледната точка на ученици, 
родители и учители.

  •   77% от европейците използват Интернет поне веднъж 
       седмично, 65% всеки или почти всеки ден.
  •   58% от европейците използват онлайн социалните
       мрежи поне веднъж седмично. Над четири от десет 
       европейци правят това всеки ден или почти всеки ден.
  •  Една четвърт от населението счита Интернет за 
      най-важната медия за следене  на новини. Въпреки това,       
      възприеманата надеждност все още е по-ниска 
      в сравнение с традиционните медии (AgCom, 2018).
  •   „Най-често срещаната онлайн активност 
       на 9-16-годишните е използването на Интернет 
       за работа в училище (85%), за онлайн игри (83%), гледане 
       на видеоклипове (76%) и предаване на  съобщения (62%). 
       По-малко са публикациите на снимки (39%) или съобщени
       (31%), използване на уеб камера (31%), на сайтове за 
       споделяне на файлове (16%) или на блогове (11%). “(Пак там)

Въпреки че сред всички страни от ЕС има сериозни разлики 
в използването на Интернет, в петте страни на проекта се 
идентифицира строга хомогенност:

„В същото време си струва да се подчертае, че резултатите 
от Евробарометър показват, че страните партньори в NEMO 
имат силни сходства в използването на Интернет, което би 
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Време прекарано онлайн 
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Повечето от интервюираните ученици декларират, че притежават 
лаптоп, компютър или таблет и използват тези устройства в 
училище по време на уроците. Средното време, което учениците 
декларират, че прекарват онлайн, варира между 1 и 5 часа, 
или това е времето, която учениците декларират пред нашите 
изследователи.
Онлайн комуникацията е широко разпространена и съдържа 
малки разлики между страните в групата на анкетираните.

 •   Всички интервюирани ученици казват, че прекарват 
      време в социалните мрежи за да разговарят с приятели.
  •   Много ученици в петте държави казват, че прекарват часове
      в онлайн игри.
  •   Социалните мрежи се използват предимно за поддържане 
        на връзка със съучениците «за да говоря с моите приятели» и да се
        поддържат социални контакти, когато всички се приберат у дома.
   •   Като цяло всеки ученик има много контакти или последователи.

РИСКОВЕТЕ   ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ 

Справка NEMO  „ Сравнителен доклад“     

 Описание                      Глава     Допълнителни пояснения

Възгледи на младежите 
/ учениците относно 
използването 
на Интернет, за 
образователни и 
развлекателни цели, и 
представяне на данни 
за времето, прекарано 
онлайн

Разделът предоставя 
количествени и качествени 
данни за навиците на 
младежите при използване на 
Интернет 

§3.1 “Деца и 
използване 
на Интернет“ 

  Описание                   Глава  Допълнителни пояснения

Описания, базирани 
на интервюта с 
ученици за преживени 
рискове и вреди, 
пряко или косвено. 
Идентифициране 
на общи елементи в 
различните страни 
по отношение на 
опасно поведение и 
тормоз(активно или 
пасивно изпитвани).

Секцията представя възгледите 
на интервюираните ученици 
за възможни рискове и вреди, 
свързвайки такива доказателства 
с теоретични пояснителни рамки 

§ 3.1.1 
“Рискове и 
вреди”

Представяне 
на начини за 
въздействие 
от страна на 
възрастните 
при определяне 
на правила за  
използване на 
Интернет и 
социални мрежи

Секцията представя 
доказателствата на учениците 
относно правилата и ограниченията 
за използване на Интернет и 
социалните медии. В зависимост 
от дейността на учениците, 
образователните институции 
(училища) и семействата изглежда 
имат ключови макар и различни 
роли в определянето на правилата. 
Понякога се оказва, че на 
семействата е трудно да се намесят. 

§ 3.1.2
“Отноше-
ние 
на учени-
ците 
към наме-
сата на 
възрастн-
ите“
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     и наистина ме отвращава“. Те се оказват безпомощни, без 
     да могат да кажат на родителите си или не могат да 
     решат какво да правят ...
 •  Относно кибертормоза: във връзка с целите на NEMO
     въпросът за кибертормоза е много актуален. 

Той се появи и в прегледа на литературата, спомената в 
началото на параграфа като не толкова често срещан, но се 
оказа, че е много тревожен за учениците.
Учениците заявяват, че макар в училищата да са установени 
ясни правила, ситуацията с родителската намеса е по- 
нюансирана. Правилата не са толкова строги у дома: много 
от участващите ученици от Италия например декларират, че 
родителите не издават специални разпоредби, нито определят 
максимално време, през което децата могат да са в Интернет.
Един елемент, който си струва да се отбележи, подчертан в 
националните доклади на Унгария и Франция е, че границите 
между онлайн престой и учене вече не са толкова ясни, понеже 
децата разполагат със собствени смартфони. Това затруднява 
родителите да регулират времето онлайн.

Първият идентифициран риск се отнася до възможността 
младите хора да контактуват или лесно да станат обект на 
контакт от страна на непознати в социалните мрежи.
Много деца декларират, че не познават всички хора от 
контактите си в Snapchat или Instagram.

„Райън обяснява, че има 250 контакта в Snapchat: семейство, 
приятели, но също така и англичани, които той не познава.”

Броят на контактите на интервюираните ученици в Италия 
е по-голям от този на децата във Франция - между 30 и 700 
последователи. Повечето от анкетираните декларират, че 
познават лично по-голямата част от своите последователи. 
В България казват, че имат между 200 и 1000 последователи 
(само едно момиче съобщава за 13 000 последователи) в Insta-
gram и лично те познават по-малко от половината от тези хора.

Възприемането на риска при децата
На въпроса за притеснителните преживявания – това, което
„ги кара да се чувстват неудобно, разстроени или да смятат, 
че не би трябвало да го виждат“, повечето от споменатите 
рискове са свързани с виждането на негативно съдържание. 
Възприятието се отнася до:
 •  Расистки коментари или насилие върху хора и животни
 •  Риск да бъдат атакувани от фалшиви профили: това често
     са хора с фалшива самоличност, които започват да 
      изпращат «мръсотии» (Razia); «Реклами, пращат ми реклама
     за странни неща (...) определят ми среща (...)„ порнография“ 
     (Хабиб, 12 години). Според Хакима „това се случва често, 
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   •   Липса на концентрация на децата и въздействието върху 
        техните познавателни умения.
   •   Излагане на смущаващо съдържание: порнография, 
        насилие, насилствени игри.
   •   Поколенчески различия между родители и деца.

Най-честите страхове, изразени от учителите са:

   •   Мобилна зависимост.
   •   Широко използване на YouTube, насилствени игри 
        и футболни сайтове за момчета.
   •   Значението / манията за „харесвания“ като източник 
         на самочувствие; социалните мрежи са начин, по който 
         сме видими.
   •   Срещи с опасни непознати и педофили.
   •   Наличие на хора с фалшиви самоличности.
   •   Кибертормоз. Много учители влизат в подробности 
        относно този риск.
   •    Лоши влияния или „грешни“ модели и липса на критичен дух. 
        Влиянието на „моделите“ се споменава и във връзка с 
        манията за перфектна красота и проблеми с храненето 
        и тормоза.
   •   Лесен достъп до насилствено съдържание и порно.
   •   Публикуване на фалшиви новини.
   •   Прекомерното време, прекарано онлайн и последствията
        от него: лишаване от сън, дефицит на внимание, проблеми 
        с дисциплината, социална изолация и трудност в 

РИСКОВЕТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ РОДИТЕЛИ И 
УЧИТЕЛИ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Най-честите страхове, изразени от родителите са:
   •   Времето, прекарано онлайн.
   •   Невъзможността да се знае кой стои зад екрана.
   •   Поверителността.
   •   Критични умения на децата.
   •   Социални умения.

  Описание                   Глава               Допълнителни пояснения

Описания, базирани 
на интервюта с 
учители и родители, 
как те използват 
Интернет и социа-
лните мрежи и как те 
възприемат използ-
ването им от младежите

Разделът представя преглед 
на дигиталната грамотност на 
учителите и родителите. Като 
„дигитални мигранти  те са 
любопитни, но и внимателни 
в същото време.

§3.2 
“Учители и 
родители 
и техният 
опит 
онлайн”

Възприятия 
на учителите 
и родителите 
относно рисковете 
пред младите 
хора, свързани 
с използването 
на Интернет и 
социалните мрежи.

Едно от основните открития е 
контрастът между възприемането 
на Интернет и социалните мрежи 
като „вредни“ и осъзнаването 
на тяхната полезност като 
образователни ресурси и 
източници на знания и обмен. 
Дигиталната грамотност е 
основна необходимост, разкрита 
в тази фаза на изследването.

§3.2.1 “ 
Възприемане 
от учителите 
и родителите 
на онлайн 
опита на 
учениците и 
рисковете от 
него”
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       създаването на социални отношения.
   •  Защита на личните данни

Каква е ролята на родителите и учителите? И двете групи 
са силно загрижени за опасностите онлайн, но нямат ясно 
разпределение на ролите и отговорностите: кой трябва да 
насърчава дигиталната грамотност на учениците?
Основният резултат, който се очертава е, че възрастните са 
много загрижени за дейностите, които учениците провеждат 
онлайн. Някои се страхуват от пристрастяване, други, че 
учениците може да не разберат многобройните опасности. 
Някои казват, че учениците на тази възраст нямат необходимите 
компетенции за справяне със скритите опасности. Учителите 
в повечето страни също подчертават, че в семейството не се 
осигурява надзор, свързан с осъзната употреба на мрежите, 
както и на общо ниво, че децата не са свикнали да спазват 
правилата. И така, един уместен въпрос е: кой трябва да 
насърчава дигиталната грамотност на учениците?

„Като учител ти си в много дипломатична ситуация… и 
родителите очакват много от теб. От друга страна, толкова 
много телефони в ръцете на учениците, и аз силно се съмнявам, 
че родителите имат представа какво се случва. (Учител от 
Австрия) ”

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА
Справка NEMO „Сравнителен доклад“ 

Ефективни ли са ограниченията налагани от учителите? Ами 
родителските ограничения?

Относно използването на Интернет в училище, учителите 
декларират, че решенията им зависят от самите ученици. 
Процесът предполага използването на различни стратегии, 
вариращи от напълно ограничаване на Интернет до възлагане 
на изследователска работа с използване на онлайн ресурси, 
групова работа и насърчаване на онлайн обмена. Специфичните 
програми за дигитална и социална медийна грамотност се считат 
за необходима стъпка, която ще трябва да се предприеме в близко 
бъдеще за съзнателно и информирано използване на дигитални 
инструменти и платформи. Основното им притеснение се отнася 
до избягването на опасно онлайн поведение и други рискове, с 

  Описание                    Глава               Допълнителни пояснения

Как учителите и 
родителите разбират 
своята роля като 
„пазители“ или 
медиатори, които 
регулират процеса 
на използване на 
социалните мрежи от 
подрастващите

Секцията представя преглед 
как учителите и родителите 
се справят с проблема като 
позволяват различни степени 
на автономност или обратно, 
ограничения и контрол. 
Отчетени са различия на 
национално ниво. Споделено 
от мнозина е мнението за 
необходимостта от разработване 
на специални програми.

§ 3.2.2 
Представи 
на учители 
и родители 
за ролята 
им на 
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които нито учители, нито ученици са готови да се справят. Относно 
използването на Интернет у дома, само няколко интервюирани 
родители посочват ограничения в достъпа до някои уебсайтове 
или споменават онлайн дейности, които са забранени на децата им.
За NEMO Ръководството си струва да се подчертае, че:
 
 •   

  •   

  •  

  •   

  •   

  •   

  •   

ДИСКРИМИНАЦИЯ  СПРЯМО ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ 
СТРАНИ В ЕВРОПА  

Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Гражданите на трети страни в Европа могат да страдат от 
дискриминационни действия под различни форми:

   •   Членовете на малцинствата имат по-висок процент на отпадане
       от образователната система (отнасящ се до средното 
       образование и в сравнение с цялото население).
       Това намалява бъдещите им шансове за заетост.
  •  Дискриминацията е най-голяма за гражданите на трети страни,
      когато търсят работа.
  •  Повечето случаи на етническа дискриминация, тормоз 
      и насилие, мотивирано от омраза, не се докладват.
  •  Поведението на омраза и тормозът засягат и гражданите на
      трети страни второ поколение 

  Описание                   Глава                 Допълнителни пояснения

Дефиниция какво 
е дискриминиращо 
поведение и какви 
са стратегиите за 
справяне с различните 
форми

Правото на равно третиране 
е един от основополагащите 
принципи на Европейския съюз 
и основно право на всички хора. 
Тази глава адресира различните 
форми на стратегии, които се 
предприемат за справяне с 
дискриминация, открита в ЕС.

Гл. 4 
“Дискримина 
ция на 
граждани на 
трети страни 
в Европа”
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В петте страни образованието свързано със социалните медии и 
мрежи е на различно ниво, напр. във Франция има ясна дигитална 
политика в областта на образованието; в Унгария „медийното“ 
образование е предмет в училище и такива учители бяха 
интервюирани.
Учителите смятат, че учениците имат повече дигитални умения от 
тях самите.
Учителите в петте страни считат за необходимост да поддържат 
дистанция с учениците в социалните мрежи.  
Що се отнася до родителите, разликите между отделните страни 
отразяват по някакъв начин резултатите, представени в раздела за 
учениците. Родителите често се позовават на опасността от Интернет, 
използван от децата без надзор и на страничните ефекти от някои 
онлайн дейности. 
Трудността в прилагането на медиация зависи от цифровите 
умения на родителите и от тяхното отношение към нея.
Повечето споменати стратегии за медиация включват контрол: 
определяне на ограничения, срокове, ограничаване на използването 
от децата на конкретни приложения или опит за избягване на 
разпространението на поверителността на личната информация в 
социалните мрежи и ограничаване на някои приложения. 
Контролът на това, което децата правят онлайн и прилагането на 
правилата не е лесно: поради много устройства, които могат да 
се използват, правилата са лесни за нарушаване. Нарушаването 
на тези граници се счита за фактор, който отдалечава децата от 
родителите и намалява родителския авторитет.
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УСТАНОВЕНИ МОДЕЛИ И ОБЛАСТИ НА 
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Повечето от случаите на дискриминационно поведение в 
страните– партньори по проект NEMO са по повод на цвета на 
кожата, последвани от етническия произход и други индивидуални 
или групови характеристики като религия, възраст и пол.
Дискриминацията може да възникне в една или повече от 
следните области:

Дискриминацията може да възникне в една или повече от 
следните области:
  1.     В публичното пространство, т.е. в места, които са достъпни
         за хората и представляват общ интерес, напр. паркове, 
         улици или обществен транспорт.
  2.    В Интернет, включително социални медии, (видео) блогове,
          уебсайтове и т.н.
  3.    В политиката и медиите, визирайки расистки изказвания
         на политици, както и дискриминация офлайн в печатни 
         медии, радио или телевизия.

  Описание             Глава                     Допълнителни пояснения

Дефиниции 
на различните 
форми, които 
дискриминацията 
може да има 
спрямо общности 
и/или индивиди.

Въпреки, че списъкът с местата 
където са регистрирани 
дискриминационни явления, 
които често пъти могат и да се 
повторят, се отнася най-вече 
до изследванията проведени в 
Австрия, резултатите могат да се 
съотнесат и към другите страни - 
участници в проекта NEMO

Гл. 4 “
Дискрими-
нация на 
граждани на 
трети страни в 

  4.   В полицията, когато се използват етнически профили при
         задържане и упражняване на контрол.
  5.   В други държавни органи, включващи училища и други
         публични образователни институции. Заслужава да се спомене,
        че гражданите на трети страни обикновено имат по-високо 
          ниво на доверие в публичните институции в сравнение
        с широката общественост. Влиянието на упражнената
         дискриминация, тормоз или насилие обаче е дълбоко: 
         онези, които са били жертви, се доверяват на институциите 
         по-малко и се чувстват по-малко привързани към страната, 
         в която живеят.
  6.   На работното място.
  7.    При достъп до стоки и услуги

ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ЗА 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Според официални проучвания1, преобладаващото Европейско 
мнение е, че имиграцията е най-важният проблем пред ЕС, 

  Описание         Глава                       Допълнителни пояснения

Обяснява се 
колко силно 
възприятията 
могат да 
повлияят на 
изграждането на 
общественото 
мнение

Случаите на публични 
изявления по повод 
присъствието на мигранти 
в петте страни по проекта 
е пример за влиянието 
на възприятията 
и целенасочените 
комуникационни действия

§ 4.1 “Количествени 
данни за броя 
мигранти, търсещите 
убежище, бежанците 
и етническите 
малцинства, случаите 
на дискриминация в 
страните от проекта“
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ДЕЦА И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Бариерите за включване в образователната система на деца от трети 
страни са от съществено значение и варират от езикови и правно-
бюрократични пречки за придобиване на ново гражданство 
до процедурите за записване в училище, организиране на 
свободно време, спортуване и други извънкласни дейности.
Сред най-често повтарящите се причини за неуспех на деца 
от трета страна в училище са: концентрация на голям брой 
ученици с втори език в един и същи клас и използване на 
методики за  преподаване, пренебрегващи мултикултурните 

класирайки я по-високо от тероризма и икономическите 
спадове. Повечето респонденти изразяват негативно 
отношение към имиграцията идваща извън ЕС и биха искали 
въвеждане на допълнителни мерки срещу нея.

СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ СРЕЩУ РОМСКА 
ОБЩНОСТ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“

Има много доказателства във всички страни – партньори в 
проект NEMO за широко разпространена дискриминация срещу 
ромските общности във всички аспекти на живота, включително 
образование, здравеопазване, жилищно настаняване и заетост. 

  Описание         Глава                Допълнителни пояснения

Обяснение 
колко силно 
възприятията 
могат да 
повлияят на 
изграждането 
на обществено 
мнение 

Случаите на публични изявления 
по повод присъствието на 
мигранти в петте страни на 
проекта е пример за влиянието на 
възприятията и целенасочените 
комуникационни активности 

§4.1 
“Количествени 
данни за броя 
мигранти, 
търсещите 
убежище, 
бежанците и 
етническите 
малцинства, 
случаите на 
дискриминация 
в страните по 
проекта”

  Описание                   Глава                 Допълнителни пояснения

Представяне на данни 
и информация за 
различните форми на 
дискриминация, които 
могат да претърпят 
непълнолетните 
в училище, през 
свободното време и 
на други места.

Дискриминацията може да 
има много и различни форми. 
Тя включва тормоз, тормоз 
провокиран от омраза, обиди, 
физическо насилие. Познаването 
на „формите“ на дискриминация 
ще помогне на учениците, 
учителите и родителите да 
я разпознават. създадат  

§4.2 “Деца и 
дискрими-
нация”

Представяне на 
дискриминационните 
преживявания на 
интервюираните 
ученици 

От интервютата става ясно, 
че истинското разбиране на 
дискриминационните явления 
може да бъде подкрепено с 
подходящ речник, подпомагащ 
изграждането на обща 
семантична основа. NEMO 
речникът е първи принос за това.

§4.2.1 
“Възгледи 
и опит на 
учениците 
по повод 
дискрими-
нация към 
граждани 
на трети 

1 Eurobarometer surveys from 2007 to 2018: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer
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и многоезичните подходи. Основно предизвикателство пред 
целевата група на NEMO проекта е да развие приобщаващи и 
богати социални и културни отношения с всички участници в 
училищната среда - ученици, учители, родители и да засили 
уменията на учениците да се движат в мултикултурна онлайн 
и офлайн среда.

Ето някои съвети и предложения:
Повишаване нивото на информация и по-добро 
запознаване с терминологията: стереотип, предразсъдъци, 
дискриминация, граждани на трети страни. Във всички 
страни повечето ученици не са запознати с официалните 
определения, нито знаят каква е разликата между 
стереотипи и предразсъдъци. В много случаи, когато ги питат 
за стереотипи или предразсъдъци, учениците съобщават 
за случаи на дискриминация или дискриминираща реч. 
Необходимостта от обучение и изграждане на разбиране 
за тези категории идва и от факта, че има ученици, които 
споменават някои широко разпространени стереотипи за 
етническите групи, например за ромите, но не разпознават 
като стереотипни обидите, спрямо самите тях.
Подценяване или отричане на дискриминация. В 
Австрия изследователите изглежда не са изследвали 
задълбочено темата, тъй като някои ученици са оспорили 
значимостта на проблема, защото се считат за отворени 
към гражданите на трети страни.
Критичен прочит на изкривеното представителство на 
граждани на трети страни. Въпреки че упражненията, 
споменати по-горе, бяха разгледани по различен начин от 

изследователите в петте държави и не се получи обратна 
връзка от Франция, възможно е да се каже, че като 
цяло учениците показаха известна информираност за 
доминиращото неправилно представяне на мигрантите и 
реагираха на това емоционално и критично.
Учениците са свидетели на различни видове дискриминация 
и престъпления срещу граждани на трети страни. Въпреки 
че някои ученици отричат това явление, много други 
дават примери за престъпления и дискриминация срещу 
възрастни и техни връстници - граждани на трети страни, 
на които са били свидетели. Подобна дискриминация и 
престъпления често са стъпвали на физическия белези 
като „тъмна кожа“ или други черти.
Учениците стават жертва на различни видове дискриминация 
и реагират различно на нея. Някои ученици споменават, 
че са жертва на тормоз, който са претърпели по различни 
причини - от прическа, до личностни черти и пол. Трябва 
да се отбележи, че в 3 случая (България, Франция, Италия) 
младите хора декларират, че дискриминацията по пол се 
преживява като сериозна и като цяло по-малко приета 
или поне по-разпознаваема във възприемането им като 
несправедливост. Понякога децата не са в състояние да 
разпознаят дискриминацията, защото смятат, че обидите 
и речта на омразата могат да бъдат използвани като игри и 
шеги сред връстници.
Учениците са запознати с феномена фалшиви новини. 
Те знаят какви са фалшивите новини, особено когато се 
отнасят до дискриминация спрямо чужденците.

    A.

        
        
   

    
    B.

 

    C.

   

   

    D.

        
     E.          
    

     
     F.
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МНЕНИЯ И ОПИТ ОТ СРЕЩИ С ДИСКРИМИНАЦИОННИ 
СЛУЧАИ НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 

Справка NEMO „Сравнителен доклад“ 

  Описание                  Глава                          Допълнителни пояснения

Представяне на  
основните резултати 
от интервютата с 
родители и учители. 
Начинът, по който те 
възприемат и мислят 
за дискриминацията, 
дълбоко се отразява 
на тяхното поведение 
и отчитане на 
наблюдавания 
дискриминационен 

Необходима е цялостна 
образователна програма, 
която да се отнася за 
човешките и гражданските 
права, емоционалното 
образование, цифровата 
и социалната медийна 
грамотност, 
комуникацията

§4.2.2 
„Възгледите и 
опита на 
родители и 
учители за 
дискриминацията 
към граждани на 
трети страни“

Проблемът с дискриминацията към граждани на трети 
страни „не съществува“. Някои родители смятат, че децата 
им не биха обидили и не използват стереотипи срещу 
граждани на трета страна. Някои дори казват, че не са 
били изложени, нито са били свидетели на дискриминация 
в Интернет. Много родители смятат, че в училище 
няма дискриминация; някои изключения се правят 
за ромски ученици, които са дискриминирани според 
родителите в повечето страни. Учители в различни страни 
„погрешно“приемат, че тъй като повечето от техните 
ученици са граждани на трети страни, не може да има 
ксенофобски или дискриминиращи нагласи.

Проблемът съществува, но за някои не е толкова сериозен. 
Някои учители смятат, че учениците често използват 
доминиращи стереотипи за граждани на трети страни. 
Те обясняват как обиди, които всъщност дискриминират 
мигрантите, се използват в ежедневния език или на 
шега сред учениците. Има учители, които подчертават, 
че учениците повтарят това, което са чули у дома, от 
родителите си и обикновено са повлияни от доминиращи 
разкази. Има и такива, които споделят, че стереотипите 
спрямо граждани на трети страни са предизвикани от 
реални житейски ситуации, а трети подкрепят учениците в 
оспорването на собствените им стереотипи, насърчавайки 
срещи с граждани на трети страни.
Епизодите на дискриминация се случват най-вече онлайн 
и са необходими реакции. Родителите и учителите играят 
решаваща и допълваща роля по отношение на начина, 
по който младите хора учат или живеят с явлението 
дискриминация в ежедневието. Някои учители и родители 
подчертават, че има ученици, потомци на граждани на трети 
страни, които могат лесно да станат жертва на престъпления 
и обиди онлайн, въпреки че вероятно са склонни да 
подценяват или отричат проблема с дискриминацията 
- както е представено по-рано в раздела за учениците. В 
някои страни родителите проявяват голяма загриженост за 
съществуващата дискриминация в училище и онлайн. Някои 
родители обясняват, че децата им са жертва на ислямофобски 
коментари и са наранени от тях. Други родители казват, че 
децата им са имали чести конфликти онлайн по религиозни 

    A.

        
        
   

    B.

        
    

    C.          
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Във всички страни дезинформацията и фалшивите новини 
увеличават проблема с дискриминацията.

  •    Няма национално законодателство в страните от NEMO.
             •   Национални политически кампании срещу мигрантите
  •    Ролята на медиите:
             •   Основен източник ли са на информация?
             •   Медиите често свързват миграцията с тероризма 
             •   Хората много често научават за миграцията или
                  „миграционната криза“от медиите
  •    Някои често срещани стереотипи:
             •   Имиграцията увеличава престъпността
             •   Имигрантите заемат местните работни места или 
                  подбиват заплатите

въпроси и се опасяват от ескалация на насилието. Един родител 
съобщава как ксенофобските коментари, прочетени онлайн, 
се отразяват на дъщеря му и я карат да постави под въпрос 
собствените си права във Франция. Изследователите отбелязват, 
че родителите с друг етнически произход или майки с разбиране 
за чужди култури, изглежда имат по-активна роля в подготовката 
на децата срещу фалшивите новини от майките, които нямат тези 
характеристики.

ФАЛШИВИ НОВИНИ ОТНОСНО МИГРАЦИЯТА : 
НАЦИОНАЛНИ СЦЕНАРИИ

Справка NEMO „Сравнителен доклад“

  Описание                   Глава                  Допълнителни пояснения

Определяне на 
ключовите понятия, 
отнасящи се до 
фалшивите новини, и 
каналите, по които те 
се разпространяват. 

Специално внимание се обръща 
на ефекта, който фалшивите 
новини могат да имат върху 
целевите групи на проект NEMO

§5 
“Фалшиви 
новини за 
миграцията 
в медиите

Представяне 
на ситуациите, 
установени в страните 
от NEMO, засягащи 
публичния дискурс 
(и поведението на 
гражданите) при 
контакт с граждани 
на трети страни на 
трети страни.

Представена е информация 
и данни за петте страни – 
партньори по проект  NEMO 
: Италия, Австрия, България, 
Франция и Унгария. 

§5.1 
“Нацио-
налните 
сценарии”

§5.2 “Деца и 
стереотипи, 
предразсъдъци 
и фалшиви 
новини за 
мигрантите”

Представяне на 
случаи за това 
как родителите 
и учителите се 
„запознават“ с 
дискриминацията 
в различните 
сфери на личния и 
обществения живот

Представена е информация 
и данни за петте страни – 
партньори по проект  NEMO 
: Италия, Австрия, България, 
Франция и Унгария.

§5.3 “Родители 
и учители, и 
стереотипи, 
предразсъдъци 
и фалшиви 
новини за 
мигрантите”

Представяне на 
случаи за това как 
децата и младежите 
„се запознават“ с 
дискриминацията 
в различните 
сфери на личния и 
обществения живот. 

Представена е информация 
и данни за петте страни – 
партньори по проект  NEMO 
: Италия, Австрия, България, 
Франция и Унгария.

  55     СЪДЪРЖАНИЕNEMO       СЪДЪРЖАНИЕNEMO



TOOLKITNEMO 17

В училище учениците трябва да бъдат възпитавани в критично 
мислене и на методи за анализ на информацията. Те също така трябва 
да се научат как да проверяват фактите и да бъдат насърчавани 
да оборват лъжи, без да се страхуват от осъждане, дори ако това 
противоречи на манталитета на обществото, в което живеят. Като 
цяло самите учители трябва да бъдат по-добре осведомени, при 
това не само теоретично, т.е. те трябва да имат „дигитални умения“, 
за да разговарят със своите ученици и да насърчават интеграцията. 
В този контекст в националните доклади се предлага:

             •   За търсещите убежище се правят разходи
             •   Всички имигранти са мюсюлмани
             •   Мюсюлманите са терористи
             •   Изобилие от деца от имигрантски семейства
             •   Мигрантите не искат да учат езика на приемащата
                  държава
             •   Мигрантите искат да откраднат пари
             •   Циганите раждат деца само за да получат социални 
                  помощи
             •   Всички мигранти са мъже
             •   Мигрантите преминават нелегално границите
             •   Safety is gone because of migrants
             •  

 

             •   Европа все още преживява миграционна криза
             •   Мигрантите идват, за да се ползват от системите за 
                  социално подпомагане и възможности за заетост

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Справка NEMO „Сравнителен доклад“ 

  Описание                        Глава       Допълнителни пояснения

Представяне на някои 
възможни средства за 
защита и добри практики 
срещу дискриминацията 
и дезинформацията 
относно миграцията и 
фалшивите новини след 
сравняване на всички 
национални доклади в 
мултикултурен аспект.

Тази глава съдържа кратко 
заключение с основните 
уроци, извлечени от сравни-
телния анализ на кабинетните 
проучвания и качествените 
резултати от изследванията. 
Съдържанието е замислено 
по начин, който да осигурява 
информация за подготовката 
на NEMO Наръчникът.

Гл. 6 
“Реакции на 
явлението 
и добри 
практики”

Въвеждане на проблема с дискриминацията като 
основен в училищните учебни програми. Концепцията 
за дискриминация може и трябва да бъде обсъждана с 
учениците, като се актуализира по отношение на нейните 
онлайн и офлайн прояви. Учениците трябва да имат 
ясна представа и осъзнаване на различните понятия: 
дискриминация / предразсъдъци / насилие / омраза.

Да има ясно и актуално представяне на всичко свързано с 
Интернет рисковете и какви инструменти могат да бъдат 
предложени на учениците за справяне с тези рискове.

Да се приемат неформални методологии, които са по-
съвместими с методите за работа с деца. Те могат да включват 
примери и активности, които не са свързани с учебния процес 
(видеоклипове с образователни цели). 

Например:
    •     учителите могат да предложат съвети за
           разграничаване на фалшиви новини; да учат децата 

    •

    •

   •
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         как да проверяват източниците, обяснявайки им 
         какво означава „кликбейт“(термин, описващ уеб
         съдържание, което цели генериране на приходи от 
         онлайн реклама, правейки компромис с качеството 
         и точността на предоставяната информация); 
    •   те могат също така да създадат с учениците някаква
         „развенчаваща страница“, където да сложат всички
                  фалшиви новини и да направят сравнение между
         лъжливите митове, разпространени за миграциите
         и реалните данни за явлението;  
    •    могат да създадат заедно един вид „Манифест на
         интеграцията“, където да обяснят основните 
          референции за съвместна борба с явленията на омраза
         и дискриминация;
    •   могат да измислят нещо като игра на думи, а не да
         предлагат нещо, което децата трябва да изучават, 
         защото това оказва натиск върху тях.

Да се използват методи за преподаване, които улесняват 
споделените разсъждения в класната стая с участието на 
външни експерти (доброволци и модератори) относно 
безопасността в Интернет, които да бъдат поканени да обсъдят 
с учениците как да се защитават онлайн, специален акцент 
трябва да се постави върху Snapchat, Instagram и WhatsApp.
Да се организират срещи с представяне на конкретни 
случаи, за да се формират директни знания; да се насърчи 
междукултурното взаимодействие с местните общности, 
преодолявайки културните бариери и да се избегне 

    

     

     •

     
     •

разпространението на дезинформация относно миграцията. 
Разказването на истории е много мощно оръжие срещу 
дезинформацията и ефективно включва младите хора.
Да се деконструира гледната точка на учениците по отношение 
на фалшивите новини и дискриминацията с дейности в 
класната стая, които са специално посветени на това, като 
също така се използват иновативни методики, за да се 
разкрият възприятията и мненията на учениците.
В училищата да се инвестира структуриране на обучението 
и актуализиране знанията на учителите, като се дава 
възможност да се посещават курсове (също и онлайн), да 
използват актуализирани справки и учебни материали, за 
да се изясни разликата между дискриминация, стереотипи и 
предразсъдъци.

Говорете с децата по теми като предразсъдъци, 
дискриминация и стереотип не само срещу мигрантите, 
но и срещу всички, опитвайки се да ги изслушате и да ги 
направите чувствителни към тези теми.

     

     
     •

     •

     

           •
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Според родителите училището трябва да обясни на децата какво 
е дискриминация, как да използват Интернет и как да се научат 
да разбират цялата информация, която идва от него. Както 
показват доказателствата, родителите също могат да повлияят 
на децата, изразяващи някои стереотипи. Следователно 
родителите също трябва да бъдат по-добре образовани, за да 
различават фалшивите новини и дискриминацията.

Националните доклади предлагат:
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Насърчете интеграцията чрез повече срещи и дискусии лице 
в лице, организиране на съвместни събития с различни 
деца, така че те да се познават.
Създайте стратегически съюз между учители и родители, за 
да предложите обща рамка в обучението на учениците и да 
споделяте една и съща образователна визия по тези теми.
Поинтересувайте се за правилата и политиките, които 
училището приема по отношение на отговорното 
използване на Интернет, и се опитайте да следвате 
подобни правила у дома.

НЕМО Речник на термините 

Речникът е съставен от термини, които помагат за описване 
на семантичната рамка на проекта. Използвани са основни 
изводи, публикувани в доклада на Европейската комисия 
срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) от март 20181. 
Същите термини са използвани и по време на теренното 
и на кабинетното проучване; референции към термините 
могат да бъдат открити и в националните и в сравнителния 
доклад (Изработени в рамките на дейност 2 – WP2).

Целта на речника е да направи възможно еднозначното 
разбиране на термините в процеса на работа с обучителните 
материали от страна на учители, родители и ученици. 

В процеса на работа по проекта са добавени нови думи и термини 
към първоначалния вариант на речника за учебни цели. 

      •

       •

       •

 

Ключовите термини се отнасят основно 
до дискриминация, онлайн пространство 

и миграция. 

Отношение / Нагласа:  Нагласата е оценка на обект, която варира от 
изключително негативна до изключително положителна. Хората 
също могат  да имат както противоречиво, така и  двусмислено 
отношение  към обект, което може да бъде едновременно и 
положително, и отрицателно към един и същи обект.

Категоризиране: човешкият мозък има естествената потребност 
да категоризира всичко. По всяко време, нашият мозък е 
бомбардиран с безкраен брой стимули. Без ефикасен метод 
за осмисляне на тази информация, нашите мозъци ще се 
претоварят. Групирането на стимули (напр. опит, предмети, хора) 
в отделни категории би ни помогнало да управляваме средата, 
която опитваме по-ефективно. Това ще освободи умствени 
ресурси за други задачи. 

Категоризирането на хора ни помага по-добре да се ориентираме 
в нашите социални контакти. Социалното категоризиране 
предполага усещане за подреденост и предсказуемост, 
които могат да подпомогнат контактите ни с околните. Напр. 
стереотипите ни карат да говорим по-високо, ако сме в 
компанията на по-възрастни. Когато сме болни стереотипно 
ни насочва към търсенето на лекарска помощ и в повечето от 
случаите ние се доверяваме на експертното мнение. 

Кликбейт: съдържание, чиято основна цел е да привлече 
вниманието и да насърчи посетителя да кликне на линк, който 
да го отведе към определена уеб страница (най-често вируси).

1 Eurobarometer surveys from 2007 to 2018: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer
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Дигитална дискриминация: нов начин за изразяване и 
разпространение на дискриминационно съдържание и отношение 
чрез използване на дигитални инструменти. 

Директна онлайн дискриминация: съдържание с умишлен 
дискриминационен характер, който нарушава границите на 
допустимия социален диалог. Този тип дискриминация се 
разпознава лесно, но има нужда от нови дебати и инструменти  за 
борба с нея. 

Скрита онлайн дискриминация: съдържание с „невидими“ 
негативни съобщения спрямо определени индивиди или групи 
от хора. Много често тези съобщения се възприемат като хумор 
(употреба в реклами), както и клиширани фрази като „не съм 
расист, но….“, които маскират дискриминация зад другото 
съобщение. Разпознаването им изисква осъзнато и емпатично 
отношение, за да се избегне по-нататъшното им разпространение. 

Трябва да бъдем рефлексивни, осъзнати и съпричастни, както 
към себе си, така и към другите, в онлайн и офлайн среда, за 
да популяризираме положителни съобщение в „реалната“ 
и дигиталната среда и за да се избегне скрита и директна 
дискриминация.

Дискриминация: всяко различно отношение, което се базира на 
фактори като раса, цвят, език, религия, националност, етнически 
и друг произход, убеждения, пол, полова идентичност, сексуална 
ориентация или други личностни характеристики или статус без 
да има обективна или разумна причина. В най-общия случай 
дискриминацията е предубедено поведение, което обединява 
действия, които директно нараняват или поставят в неравностойно 
положение друга група хора, но също така и такива, които 
несправедливо благоприятстват собствената група (създавайки 

неравнопоставеност спрямо други групи) – това се определя като 
„индиректна дискриминация“. 

Дезинформация: измамна информация, която се разпространява 
в социалните мрежи (Karlova, Fisher, 2013)

Специфично отношение: широко разпространено явление, 
което включва разграничаване, изключване, ограничаване, 
предпочитание или подминаване без обективна или разумна 
причина, независимо дали се е случило в миналото, настоящето 
или ще се прояви в бъдеще. 

Директна расова дискриминация: всяка форма на различно 
отношение въз основа на раса, цвят, език, религия, националност, 
етническа принадлежност, без обективна и разумна причина. 
За различно отношение без обективна и разумна причина 
говорим, когато не се преследва законова цел, както и няма 
пропорционалност между използваните средства и целта, която 
трябва да бъде постигната. 

Доминиращи твърдения: обяснение или история, която е 
разказана в подкрепа на интересите и идеологията на доминираща 
социална група. Най-често се постига влияние чрез повторение 
или използване на безспорния авторитет на говорителя (твърде 
често представител на доминиращата социална група), както 
и заглушаване на алтернативни твърдения. Доминиращите 
твърдения илюзорно се възприемат като обективни и аполитични 
посредством тяхното повторение и овластяване. 

Равенство и равнопоставеност: За равенство говорим когато на 
всеки индивид или група от хора са предоставени едни и същи 
ресурси или възможности. Равнопоставеността се разпознава 
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тогава, когато всеки човек е поставен при различни обстоятелства 
и разполага с различни ресурси, но и с възможност да достигне до 
същия резултат като останалите. 

Фалшиви новини: новини, за които няма доказателства, но са 
представени като реални и хората ги възприемат като истински. 
В дигиталната среда се наблюдава ръст на фалшивите новини, 
поради наличието на огромен брой онлайн статии, които се 
споделят без никакъв контрол. 

Тормоз: поведение, за което може да има различни причини, но 
което има за цел да наруши достойнството на дадено лице, да 
създаде смущаваща, враждебна, унизителна или обидна среда. 

Епизоди на омраза: инциденти, действия или прояви на 
нетолерантност, извършени с мотив, който не винаги може да 
бъде класифициран като  криминален, най-вече поради липса на 
достатъчно доказателства пред съда или не се възприема като 
престъпление съгласно националното законодателство.  

Реч на омразата: застъпничество, насърчаване или подбуждане 
под каквато и да е форма на клевета от страна на човек или 
група хора; както и всяка форма на тормоз, обида, негативно 
стереотипно отношение, заклеймяване или заплаха по отношение 
на лице или група хора; оправдаване на всякакви форми на 
изказвания по отношение на раса, цвят, националност, етнически 
произход, възраст, увреждане, език, религия или убеждения, пол, 
полова идентичност, сексуална ориентация и други личностни 
характеристики или статут. Може да приема формата на публично 
отричане, банализиране, оправдаване на форми на геноцид, 
престъпления срещу човечеството или военни престъпления, за 

които е установено, че са извършени, както и възхваляването на 
лица, които са извършили такива престъпления. 

Приобщаването: подход, при който цени многообразието и цели 
осигуряването на равни права и възможности за пълноценно и 
активно участие на всеки член на обществото. 

Ислямофобия: всяка форма на предразсъдъци, омраза и страх от 
и към религията на исляма и мюсюлманите. 
Миграция: всяко преместване на хора от едно място на друго с 
намерение за трайно или временно настаняване в нова локация 
(географски регион). Миграцията е структурно явление в 
човешката история, улеснено и ускорено от глобализацията. 

Вътрешната миграция е миграцията в рамките на една държава. 
Тя обикновено е пътуване за продължаване на образованието, 
икономически просперитет, или избягване на природно бедствие 
или гражданско безредие. 

Невярна информация: фалшива или неточна информация, която 
се разпространява в социалните мрежи (Karlova, Fisher, 2013).

Възприятие: способността на някой да забележи или да разбере 
неща, които може да не са очевидни за други хора; начинът, по 
който нещо се разглежда, разбира или тълкува. 

Предразсъдъци: нагласи и чувства, независимо позитивни или 
негативни, съзнателни или несъзнателни, които хората имат 
спрямо членове на други групи. 

Стереотипи + чувства = предразсъдъци 
В книгата си „Природата на предразсъдъците“, Олпорт (1954) 
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определя предразсъдъка като „антипатия, основана на неправилна 
или негъвкава генерализация“. 

Расизъм: убеждение, че причини като раса, цвят, език, религия, 
националност или етнически произход могат да оправдаят 
презрението към лице или група хора, или проявата на 
превъзходство над определено лице или група хора. 

Бежанец: Съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г., бежанец е 
„човек, който не е в състояние или не желае да се върне в държавата 
си на произход поради основателни причини като страх от 
преследване на база раса, религия, националност, принадлежност 
към определена социална група или поради политически 
убеждения“. Търсещо убежище е лице, което е напуснало страната 
си като бежанец и търси убежище в друга държава. 

Ролеви модел (Пример за подражание): човек, чието поведение, 
пример или успех може да бъде модел за подражание от други 
хора, особено от по-младите от него. Терминът се приписва на 
Робърт Мъртън, който го създава.  

Правила: изявления, които посочват какво е позволено в дадена 
игра или ситуация, като дават и съвет за най-добрия начин, по 
който да се случи.  

Сатира: начин за подиграване с хората чрез използване на 
изопачен или смешен език. Политиците са най-лесните мишени, 
особено когато са лицемерни или действат самосиндикално. 

Екранно време: времето прекарано пред екрана на устройства 
като смартфон, компютър, телевизор или конзола за видеоигри. 
Темата е обект на сериозни изследвания във връзка с 

използването на цифрови медии и психично здраве. 

Социално изключване: процес, при който на отделни хора е 
блокиран (или отказан пълен) достъп до права, възможности и 
ресурси, които обикновено са на разположение на членовете на 
друга група и които имат важно значение за социалната интеграция 
и спазването на правата на човека в рамките на тази конкретна 
група (напр. жилищно настаняване, заетост, здравеопазване, 
гражданско участие, демократично участие и съдебен процес). 

Социално приобщаване: процес на подобряване на условията за 
участие в обществения живот, особено за хора в неравностойно 
положение, чрез увеличаване на възможностите, достъпа до 
ресурси, правото на глас и зачитане на правата им. 

Стереотипи: представи за това как членовете на една група са 
сходни един с друг и са различни с членовете на други групи. Това 
са конкретни убеждения за дадена група, като например, начин на 
описание на членовете й - как се държат, какви са техните способности. 
Обикновено стереотипите използват културата като стабилна и 
трудно променяща се характеристика на даденото общество. 

Структурна дискриминация: правила, норми, практики, 
поведенчески модели в институции и в други обществени 
структури, които съзнателно или несъзнателно създават пречки 
пред определени групи или лица, по отношение на достъпа им до 
същите права и възможности като на другите, и които допринасят 
за по-неблагоприятните резултати за тях в сравнение с по-голямата 
част от населението. 

Ксенофобия: предразсъдъци по отношение на омразата и страха 
от и към хора от други страни или култури. 

     СЪДЪРЖАНИЕNEMO  
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Категоризиране: човешкият мозък има естествената 
потребност да категоризира всичко. По всяко време, нашият 
мозък е бомбардиран с безкраен брой стимули. Без ефикасен 
метод за осмисляне на тази информация, нашите мозъци ще 
се претоварят. Групирането на стимули (напр. опит, предмети, 
хора) в отделни категории би ни помогнало да управляваме 
средата, която опитваме по-ефективно. Това ще освободи 
умствени ресурси за други задачи. 

Категоризирането на хора ни помага по-добре да се ориентираме 
в нашите социални контакти. Социалното категоризиране 
предполага усещане за подреденост и предсказуемост, 
които могат да подпомогнат контактите ни с околните. Напр. 
стереотипите ни карат да говорим по-високо, ако сме в 
компанията на по-възрастни. Когато сме болни стереотипно 
ни насочва към търсенето на лекарска помощ и в повечето от 
случаите ние се доверяваме на експертното мнение. 

Кликбейт: съдържание, чиято основна цел е да привлече 
вниманието и да насърчи посетителя да кликне на линк, който 
да го отведе към определена уеб страница (най-често вируси). 

Дигитална дискриминация: нов начин за изразяване и 
разпространение на дискриминационно съдържание и 
отношение чрез използване на дигитални инструменти. 

3.2  

НЕМО Речник на термините 
Речникът е съставен от термини, които помагат за описване 
на семантичната рамка на проекта. Използвани са основни 
изводи, публикувани в доклада на Европейската комисия 
срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) от март 20181. 
Същите термини са използвани и по време на теренното и на 
кабинетното проучване; референции към термините могат 
да бъдат открити и в националните и в сравнителния доклад 
(Изработени в рамките на дейност 2 – WP2).
Целта на речника е да направи възможно еднозначното 
разбиране на термините в процеса на работа с обучителните 
материали от страна на учители, родители и ученици. 
В процеса на работа по проекта са добавени нови думи и термини 
към първоначалния вариант на речника за учебни цели. 

Ключовите термини се отнасят основно до дискриминация, 
онлайн пространство и миграция. 

Отношение / Нагласа: Нагласата е оценка на обект, която варира 
от изключително негативна до изключително положителна. Хората 
също могат  да имат както противоречиво, така и  двусмислено 
отношение  към обект, което може да бъде едновременно и 
положително, и отрицателно към един и същи обект.
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Директна онлайн дискриминация: съдържание с умишлен 
дискриминационен характер, който нарушава границите на 
допустимия социален диалог. Този тип дискриминация се 
разпознава лесно, но има нужда от нови дебати и инструменти  
за борба с нея. 

Скрита онлайн дискриминация: съдържание с „невидими“ 
негативни съобщения спрямо определени индивиди или 
групи от хора. Много често тези съобщения се възприемат 
като хумор (употреба в реклами), както и клиширани фрази 
като „не съм расист, но….“, които маскират дискриминация 
зад другото съобщение. Разпознаването им изисква осъзнато 
и емпатично отношение, за да се избегне по-нататъшното им 
разпространение. 

Трябва да бъдем рефлексивни, осъзнати и съпричастни, както 
към себе си, така и към другите, в онлайн и офлайн среда, за 
да популяризираме положителни съобщение в „реалната“ 
и дигиталната среда и за да се избегне скрита и директна 
дискриминация.

Дискриминация: всяко различно отношение, което се базира 
на фактори като раса, цвят, език, религия, националност, 
етнически и друг произход, убеждения, пол, полова идентичност, 
сексуална ориентация или други личностни характеристики или 
статус без да има обективна или разумна причина. В най-общия 
случай дискриминацията е предубедено поведение, което 
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обединява действия, които директно нараняват или поставят 
в неравностойно положение друга група хора, но също така 
и такива, които несправедливо благоприятстват собствената 
група (създавайки неравнопоставеност спрямо други групи) – 
това се определя като „индиректна дискриминация“.

Дезинформация:  измамна информация,  която се 
разпространява в социалните мрежи (Karlova, Fisher, 2013)

Специфично отношение: широко разпространено явление, 
което включва разграничаване, изключване, ограничаване, 
предпочитание или подминаване без обективна или разумна 
причина, независимо дали се е случило в миналото, настоящето 
или ще се прояви в бъдеще. 

Директна расова дискриминация: всяка форма на 
различно отношение въз основа на раса, цвят, език, религия, 
националност, етническа принадлежност, без обективна и 
разумна причина. За различно отношение без обективна и 
разумна причина говорим, когато не се преследва законова 
цел, както и няма пропорционалност между използваните 
средства и целта, която трябва да бъде постигната. 

Доминиращи твърдения: обяснение или история, която 
е разказана в подкрепа на интересите и идеологията на 
доминираща социална група. Най-често се постига влияние 
чрез повторение или използване на безспорния авторитет 
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на говорителя (твърде често представител на доминиращата 
социална група), както и заглушаване на алтернативни 
твърдения. Доминиращите твърдения илюзорно се възприемат 
като обективни и аполитични посредством тяхното повторение 
и овластяване. 

Равенство и равнопоставеност: За равенство говорим 
когато на всеки индивид или група от хора са предоставени 
едни и същи ресурси или възможности. Равнопоставеността 
се разпознава тогава, когато всеки човек е поставен при 
различни обстоятелства и разполага с различни ресурси, но и 
с възможност да достигне до същия резултат като останалите. 

Фалшиви новини: новини, за които няма доказателства, но са 
представени като реални и хората ги възприемат като истински. 
В дигиталната среда се наблюдава ръст на фалшивите новини, 
поради наличието на огромен брой онлайн статии, които се 
споделят без никакъв контрол. 

Тормоз: поведение, за което може да има различни причини, но 
което има за цел да наруши достойнството на дадено лице, да 
създаде смущаваща, враждебна, унизителна или обидна среда. 

Епизоди на омраза: инциденти, действия или прояви на 
нетолерантност, извършени с мотив, който не винаги може да 
бъде класифициран като  криминален, най-вече поради липса 
на достатъчно доказателства пред съда или не се възприема 

като престъпление съгласно националното законодателство.  

Реч на омразата: застъпничество, насърчаване или 
подбуждане под каквато и да е форма на клевета от страна на 
човек или група хора; както и всяка форма на тормоз, обида, 
негативно стереотипно отношение, заклеймяване или заплаха 
по отношение на лице или група хора; оправдаване на всякакви 
форми на изказвания по отношение на раса, цвят, националност, 
етнически произход, възраст, увреждане, език, религия или 
убеждения, пол, полова идентичност, сексуална ориентация и 
други личностни характеристики или статут. Може да приема 
формата на публично отричане, банализиране, оправдаване 
на форми на геноцид, престъпления срещу човечеството или 
военни престъпления, за които е установено, че са извършени, 
както и възхваляването на лица, които са извършили такива 
престъпления. 

Приобщаването: подход, при който цени многообразието 
и цели осигуряването на равни права и възможности за 
пълноценно и активно участие на всеки член на обществото. 

Ислямофобия: всяка форма на предразсъдъци, омраза и страх 
от и към религията на исляма и мюсюлманите. 

Миграция: всяко преместване на хора от едно място на друго 
с намерение за трайно или временно настаняване в нова 
локация (географски регион). Миграцията е структурно явление 
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в човешката история, улеснено и ускорено от глобализацията. 
Вътрешната миграция е миграцията в рамките на една държава. 
Тя обикновено е пътуване за продължаване на образованието, 
икономически просперитет, или избягване на природно 
бедствие или гражданско безредие. 

Невярна информация: фалшива или неточна информация, която 
се разпространява в социалните мрежи (Karlova, Fisher, 2013).

Възприятие: способността на някой да забележи или да 
разбере неща, които може да не са очевидни за други хора; 
начинът, по който нещо се разглежда, разбира или тълкува. 

Предразсъдъци: нагласи и чувства, независимо позитивни 
или негативни, съзнателни или несъзнателни, които хората 
имат спрямо членове на други групи. 

Стереотипи + чувства = предразсъдъци 

В книгата си „Природата на предразсъдъците“, Олпорт (1954) 
определя предразсъдъка като „антипатия, основана на 
неправилна или негъвкава генерализация“. 

Расизъм: убеждение, че причини като раса, цвят, език, 
религия, националност или етнически произход могат да 
оправдаят презрението към лице или група хора, или проявата 
на превъзходство над определено лице или група хора. 

Бежанец: Съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г., бежанец е 
„човек, който не е в състояние или не желае да се върне в държавата си 
на произход поради основателни причини като страх от преследване 
на база раса, религия, националност, принадлежност към 
определена социална група или поради политически убеждения“. 
Търсещо убежище е лице, което е напуснало страната си 
като бежанец и търси убежище в друга държава. 

Ролеви модел (Пример за подражание): човек, чието 
поведение, пример или успех може да бъде модел за подражание 
от други хора, особено от по-младите от него. Терминът се 
приписва на Робърт Мъртън, който го създава.  

Правила: изявления, които посочват какво е позволено в 
дадена игра или ситуация, като дават и съвет за най-добрия 
начин, по който да се случи.  

Сатира: начин за подиграване с хората чрез използване на 
изопачен или смешен език. Политиците са най-лесните мишени, 
особено когато са лицемерни или действат самосиндикално. 

Екранно време: времето прекарано пред екрана на устройства 
като смартфон, компютър, телевизор или конзола за 
видеоигри. Темата е обект на сериозни изследвания във връзка 
с използването на цифрови медии и психично здраве. 

Социално изключване: процес, при който на отделни хора е 
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блокиран (или отказан пълен) достъп до права, възможности 
и ресурси, които обикновено са на разположение на членовете 
на друга група и които имат важно значение за социалната 
интеграция и спазването на правата на човека в рамките на 
тази конкретна група (напр. жилищно настаняване, заетост, 
здравеопазване, гражданско участие, демократично участие и 
съдебен процес). 
 
Социално приобщаване: процес на подобряване на 
условията за участие в обществения живот, особено за 
хора в неравностойно положение, чрез увеличаване на 
възможностите, достъпа до ресурси, правото на глас и зачитане 
на правата им. 

Стереотипи: представи за това как членовете на една група са 
сходни един с друг и са различни с членовете на други групи. 
Това са конкретни убеждения за дадена група, като например, 
начин на описание на членовете й - как се държат, какви са 
техните способности. Обикновено стереотипите използват 
културата като стабилна и трудно променяща се характеристика 
на даденото общество. 

Структурна дискриминация: правила, норми, практики, 
поведенчески модели в институции и в други обществени 
структури, които съзнателно или несъзнателно създават 
пречки пред определени групи или лица, по отношение на 
достъпа им до същите права и възможности като на другите, 

и които допринасят за по-неблагоприятните резултати за тях в 
сравнение с по-голямата част от населението. 

Ксенофобия: предразсъдъци по отношение на омразата и 
страха от и към хора от други страни или култури. 
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Масови медии: Фалшиви новини: Партии: 

Най-популярните митове са:

ПАРАДОКС НА ВИДИМОСТТА

Мигрантите са жертва 
на парадокса на 
видимостта: те са хипер 
видими, но винаги от една 
и съща стигматизирана 
перспектива

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
на мигранти и фалшиви новини

масмедиите предоставят 
информация, която 
хората използват, за да 
осмислят света и 
мястото си в него.

някои уебсайтове създават 
фалшиви новини, които 
стават вирусни в социалните 
медии и се разпространяват 
навсякъде

някои политически 
движения използват 
журналистически стил, за 
да разпространяват 
неточни данни и реч на 
омраза срещу мигрантите.

ИМИГРАЦИЯТА 
УВЕЛИЧАВА 
ПРЕСТЪПНОСТТА

ТЪРСЕЩИТЕ 
УБЕЖИЩЕ СА 
РАЗХОД ЗА 
ДЪРЖАВАТА

ИМИГРАНТИТЕ ВЗИМАТ 
РАБОТНИТЕ НИ МЕСТА 
И ПОДБИВАТ ЗАПЛАТИТЕ

МИГРАНТИТЕ 
НЕ ИСКАТ ДА 
СЕ ИНТЕГРИРАТ       

В интернет има много статии, 
разкриващи сексуални и 
расистки престъпления, 
извършени от мигранти. Често 
бежанците и мигрантите се 
представят по-скоро негативно 
като проблем, а не като полза 
за приемащото ги общество.

Въпреки това, когато погледнем данните на 
институциите, забелязваме, че по-голямата част 
от насилието е срещу мигранти.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЯ Е 
ИСТИНАТА?

project-nemo.eu

Co-funded by
the European Union
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някои уебсайтове създават 
фалшиви новини, които 
стават вирусни в социалните 
медии и се разпространяват 
навсякъде
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неточни данни и реч на 
омраза срещу мигрантите.
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УВЕЛИЧАВА 
ПРЕСТЪПНОСТТА

ТЪРСЕЩИТЕ 
УБЕЖИЩЕ СА 
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ИМИГРАНТИТЕ ВЗИМАТ 
РАБОТНИТЕ НИ МЕСТА 
И ПОДБИВАТ ЗАПЛАТИТЕ

МИГРАНТИТЕ 
НЕ ИСКАТ ДА 
СЕ ИНТЕГРИРАТ       

В интернет има много статии, 
разкриващи сексуални и 
расистки престъпления, 
извършени от мигранти. Често 
бежанците и мигрантите се 
представят по-скоро негативно 
като проблем, а не като полза 
за приемащото ги общество.

Въпреки това, когато погледнем данните на 
институциите, забелязваме, че по-голямата част 
от насилието е срещу мигранти.
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WEB РИСКОВЕ: СОЦИАЛНА СРЕДА: 

Съвети за безопасно и добро използване на  Интернет и социалните мрежи:

ДИГИТАЛЕН ОТПЕЧАТЪК

Вашите дигитални отпечатъци са 
съставени от съдържанието, което 
създавате, публикувате и споделяте; 
както и от съдържанието, което 
другите публикуват и споделят с вас и 
за вас. Позитивният дигитален 
отпечатък е полезен както за вас, така 
и за онлайн средата.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ 
за деца

Интернет е невероятно 
място за връзка с 
другите, за това да 
бъдеш изобретателен и 
да откриваш нова 
информация.

Интернет също е място с 
много рискове... следата, 
която оставяте след себе 
си, когато използвате 
интернет, може да 
формира вашата онлайн 
репутация.

Интернет също влияе 
върху социалната среда 
и нейните 
характеристики.

Мислете преди да публикувате: не 
забравяйте, че след като публикувате 
нещо онлайн, то потенциално е там 
завинаги и това е нещо, което може да 
повлияе или да навреди на вас и на други 
хора. 

Защитете онлайн репутацията си: 
използвайте услугите и настройките за 
поверителност, предоставени от социал-
ната мрежа, за да управлявате дигитални-
те си отпечатъци.

Уважавайте другите: публикуването на 
обидни или нараняващи съобщения може 
да се превърне в  кибертормоз и не само 
да навреди на други хора, но и да повлияе 
на вашия имидж и почтеност.

Снимки: не забравяйте, че вашата снимка на 
профила е първото впечатление, което можете да 
направите на някого. Освен това лична информация 
може да бъде видяна в изображения и видеоклипо-
ве, които споделяте. Помислете внимателно за 
снимките, които сте избрали да споделите онлайн.

Приятели срещу непознати: важно е 
винаги да помните, че не всеки човек в 
мрежата е надежден и някои хора могат да 
лъжат за това кои са. В същото време не 
бива да изключвате хора, за които знаете, 
че е добре да са част от групата.

Останете спокойни: ако сте гладни по 
някаква причина; бъдете още по-внима-
телни относно вашите публикации и 
техните тонове.

Може да се случи на вас или на някой, когото познавате да стане жертва на кибертормоз. 
Има достатъчно хора, които са способни да ви помогнат като например, вашите учители и 
родители.

СПОДЕЛЕТЕ С ВЪЗРАСТЕН, НА КОГОТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ, АКО НЕЩО ИЛИ НЯКОЙ 
ВИ КАРА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ  РАЗСТРОЕНИ, РАЗТРЕВОЖЕНИ ИЛИ ОБЪРКАНИ
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РАЗЛИЧНИ МЕЖДУ
Дискриминация, стереотипи и предразсъдъци

Стереотипите са когнитивни представи за това как 
членовете на дадена група са подобни един на друг и 
различни от членовете на други групи. Те се определят 
като специфични вярвания за дадена група, като 
описания на това как изглеждат членовете на дадена 
група, как се държат или какви са  способностите им. Те 
често се основават на културни характеристики, считат 
се за фиксирани, приемат се като реалност, неизменими.

СТЕРЕОТИПИ

Предразсъдъците се отнасят към нагласите и чувствата - 
независимо дали са положителни или отрицателни и дали са 
съзнателни или неосъзнати - хората имат предразсъдъци към 
членовете на други групи. 
Стереотипи + чувства = предразсъдъци.
В „Природата на предразсъдъците“ Allport (1954) определя предразсъдъците като 
"антипатия, основана на дефектна и необоснована предопределеност".

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Дискриминацията се отнася до неподходящо и потенциално 
несправедливо отношение към хората поради членството им в 
дадена група.
Според Allport (1954), дискриминацията включва отказ  „хора или 
групи от хора да бъдат третирани по начин, по който те биха искали“. 
Дискриминацията обикновено се разбира като пристрастно 
поведение, което включва не само действия, които пряко вредят или 
увреждат друга група, но и такива, които несправедливо 
облагодетелстват собствената група (създавайки съответен 
недостатък за другите групи), косвена дискриминация.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
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Характеристика и динамика на явлението
ИТАЛИЯ

Източници: Istat, Popolazione e Famiglie.

Имигрантите се възприемат 
като голяма група: 
италианските граждани смятат, 
че имигрантите представляват 
25% от населението, докато те 
са около 8%.

Публичният дискурс в Италия 
представя миграцията с 
преобладаващ акцент върху 
момента на пристигането и 
почти без да се интересува за 
причините и перспективите за 
миграцията.

ВЪЗПРИЕМАНЕ

КОЙ

Istat - Национален статистически институт – данни за „stranieri“        
(чужденци), информация за лица, които не са италиански 
граждани, но живеят в страната, и „non comunitari“ за жители, 
които са граждани на държави извън ЕС

Това явление  най-вече е представено като продължаваща криза, инвазия / нашествие и проблем.

През 2019 г. общото население в 
Италия възлиза на 

60.483.973

Чужденците („неиталианци“) са 
5.144.440, а 3.714.934 са граждани 
на страни извън ЕС с разрешение 
за пребиваване. Сред най-големите 
групи са граждани на Мароко, 
Албания, Китай

През 2017 г. са представени 130 
000 молби за убежище. 
Разгледани са 81527 заявления за 
хуманитарен статут (25%)

Броят на мигрантите, пристигащи 
в Италия, силно намаля през 
последните години, като през 2018 
г. са пристигнали 23 400 души (119 
247 души през 2017 г.).
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Характеристика и динамика на явлението
УНГАРИЯ

Така че, докато броят на чуждестранните граждани, живеещи в Унгария, намалява през 
последните години, общественото мнение остава негативно спрямо имигрантите.
Това се дължи и на конкретни медийни и политически мерки.

В края на 2018 г. статистическите данни, публикувани на уебсайта на унгарската полиция (www.police.hu), бяха 
преименувани от „заловени мигранти“ (elfogott migránsok) в „еволюция на нелегалната миграция“ (illegális 
migráció alakulása).
При тези промени статистическите данни показват по-високи стойности в сравнение с изминали периоди.

от унгарците смятат, че имиграцията е 
най-важният проблем пред ЕС, класирайки 
я по-високо от тероризма и състоянието на 
икономиката.

от унгарците имат негативно 
отношение към имиграцията от 
страни извън ЕС.

Унгарската централна статистическа служба използва термина 
„чужд гражданин“ („külföldi állampolgár“), за да идентифицира 
чуждестранен гражданин с пребиваване или със статут на 
уседналост, който пребивава в Унгария от 1 януари на дадената 
година.

КОЙ

Според Унгарската централна статистическа служба общото 
население на Унгария към 1 януари 2018 г. е 9 778, 371 души.

Броят на чуждите граждани, пребиваващи в Унгария, намалява от 2011 г.
През 2011 г. броят им е 209 202 души.
На 1 януари 2018 г. броят им е 161 549 души.

  Европа 104.254 

81% 65%

   Азия 44,692   Америка 5,891    Африка 6,334     Австралия и Океания  638

Според произхода им разпределението по континенти е както следва: 

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Източници: Kőzponti statisztikai hivatal, Official datasets, http://www.ksh.hu/; IOM, Migration Issues Hungary, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
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Характеристика и динамика на явлението
АВСТРИЯ

93% от лицата, които вземат решения в медиите, смятат, че миграцията обикновено се отчита като свързана със следните думи: 
„проблем / конфликт“. Само 2 от 40 респонденти от вземащите решения в медиите я свързват с „истории на успеха“.

Миграцията се увеличава в последно 
време заради бежанците, които 
дойдоха в Австрия през 2015 г. и 
нарастващата миграция от други 
страни от ЕС.

Statistik Austria определя мигрантите като лица с мигрантски произход, 
чиито двама родители са родени в чужда държава.
Освен това групата е разделена на мигранти от първо поколение (лица, 
родени в чужда държава) и мигранти от второ поколение (децата са 
родени в Австрия, но родителите са родени в чужда държава).
Asylwerber, т.е. лицата, търсещи убежище, се определят като лица, 
които кандидатстват за убежище, т.е. за получаване и защита от 
преследване в чужда държава и чиято процедура за убежище все 
още не е приключила.

КОЙ

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Източник: Statistik Austria, Official Datasets 2018, 2019; ZARA (Civil Courage and Work Against Racism), Racism Report 2013. Statistik Austria, Migration und integration zahlen. daten. indikatoren 2018. 

Миграцията и убежището бяха 
доминираща тема в медиите през 
2018 г. (точно както и през 2017 г.), 
веднага след тях по важност се 
нареждат интеграция, футбол и 
изменение на климата.

Общо 1,97 милиона души с 
мигрантски произход 
(родители, родени в 
чужбина) живеят в Австрия.

39% от чуждите граждани 
живеят в Австрия повече от 
10 години, 18% са в Австрия 
за повече от 5 години.

Имайки предвид, че хората 
с миграционен произход в 
Австрия са 1,97 милиона, 
те представляват 23% от 
населението на страната. 

От тях 1,47 милиона са първо 
поколение, а 0,5 милиона са 
мигранти от второ поколение.
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КОЙ

ВЪЗПРИЕМАНЕ
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Характеристика и динамика на явлението
БЪЛГАРИЯ

Като транзитна страна, местните българи не се страхуват толкова много, че 
мигрантите ще ги заменят на пазара на труда. По-значителна е заплахата от 
потенциални престъпления: 60% от българските граждани смятат бежанците за 
заплаха за националната сигурност. Медиите „помагат“ много да се обрисува 
такава картина, публикувайки отрицателни съобщения за мигрантите.

Според Националния статистически институт международният 
мигрант е лице, което е сменило обичайното си пребиваване в 
България с пребиваване в чужбина или обратно

КОЙ

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Общо 17 187 мигранти и бежанци са пристигнали в България през 
2016 г., 2 562 през 2017 г. и 2 503 през 2018 г.

Източник: IOM, Sofia Globe, UNHCR, Prof. Anna Krasteva, the Bulgarian migration paradox.

През последните три десетилетия България има изключително 
високи нива на емиграция.
Това, съчетано с много ниска раждаемост и много ниски нива на имиграция, 
е лишило страната от уменията и работната сила, необходими за 
поддържане на икономиката и за по-нататъшното развитие.

В посткомунистическата ера 
България е страна с малък 
опит в миграцията иабсолютно 
никакъв опит в демократичната 
миграционна политика.

Съществуват високи нива на 
интеграция на имигранти в общ-
ността по отношение на участието 
им на пазара на труда, езикова, 
културна и социална интеграция.

Европейска България не изпит-
ва значително увеличаване на 
броя на мигрантите по време на 
и след т. нар. „миграционна 
криза“.

Съществува обаче увеличаване на 
рестриктивните мерки и политики за 
сигурност, както и на  политики, които 
създават негативно отношение към 
мигрантите и възпрепятстват необхо-
димата имиграция и интеграция.
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Характеристика и динамика на явлението
ФРАНЦИЯ

Мотивът за „ордите“ доминира в темата за мигрантите. Този мотив е 
използван в 21,73% от снимките, публикувани от Marianne (ляво 
ориентиран вестник), и 42,3% от снимките, публикувани в Valeurs 
Actuelles (дясно ориентиран вестник), при илюстрация на темата за 
мигрантите.

Съгласно определението, прието от Висшия съвет за интеграция, 
имигрант е лице, което е родено в чужбина  и пребивава във 
Франция.

КОЙ

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Източник: Eurostat, Pascal Moliner, Julien Vidal and Joëlle Payet, in Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018 1-2

Според Националния институт за статистика и икономически изследвания през 
2018 г. във Франция са живеели 6,5 милиона имигранти, които представляват 
9,7% от общото население.
повече от 44% от мигрантите, идващи във Франция, са родени на африканския 
континент, следвани от 35%, които са родени в Европа.

Както и в миналото, потоците на миграция са основно от бивши колонии
По отношение на кандидатите за убежище, които искат закрила във 
Франция, те най-често са от европейски страни (Албания, Грузия) и  от 
страни от Близкия изток (Афганистан, Ирак и Сирия).
Сред причините за имиграция, семейството е най-важната, като 90 074 
души успешно са получили разрешителни.

Чуждестранните студенти пред-
ставляват 83 082 души през 2018 
г., имигрантите по „хуманитарни“ 
причини  са 33 981, а икономиче-
ските мигранти -  33 502.
В исторически план Франция е била 
цел на различни миграционни 
потоци и обикновено е свързвана с 
нуждите от работна сила.

По отношение континентът на 
произход, преди 2000 год. това 
е била Европа, но след това се 
наблюдава ръст в миграцията 
от Африка. 
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   76      СЪДЪРЖАНИЕNEMO

3.4     
Колекция от ролеви модели и 
исторически фигури
Целта на този раздел е да се подкрепят  участниците в усилията 
им за откриване на модели за подражание (исторически фигури 
или съвременници), усъвършенстване на презентационните им 
умения и да подпомогнат дискусията. Ако сте обучител , можете 
да използвате включените биографии по време на урока. Ако 
сте участник в обучението или младежки лидер, можете да ги 
прочетете за вдъхновение! Това, разбира се, е много кратък 
и неизчерпателен списък на хората, които са допринесли или 
допринасят за насърчаването на правата и за борба с различните 
форми на дискриминация. Можете да попълните колекцията със 
свои собствени модели за подражание!

Към обучителите 
Включване на ролевите модели  
Помолете участниците да споменат първите имена 
за които се сещат, когато се говори за дискриминация, 
включително онлайн дискриминация, миграция, бежанци, 
фалшиви новини, реч на омразата. 
Насърчете участниците да направят собствено проучване 
на лицата, които споменаха (по групи или индивидуално), за 
да съберат допълнителна информация, за да могат да убедят 

останалата част от групата, че съответния човек е 
достоен модел за подражание. 

Ако участниците не се сещат за никакво име, можете да 
им помогнете с някое от имената в колекцията, като им 
раздадете предварително подготвени биографии. 

От всеки участник след проучване на допълнителна 
информация се очаква да отговори на следните въпроси :

  • Кои са основните исторически моменти и факти от
     биографията на съответната личност, които могат 
     да обяснят защо съответната фигура я считаме 
     да ролеви модел?
  • Коя от нейните идеи бихте желали да следвате 
     в собствения си живот?
  • Ако имате възможност да зададете един въпрос 
     на модела за подражание, какъв би бил той?

В края на дискусията може да обсъдите представените 
личности и да попитате кой ролеви модел биха искали те 
да следват. 
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се социални идентичности, най-вече малцинствените 
идентичности, се отнасят към системи и структури на 
потисничество, доминиране или дискриминация. 
Чернокожата жена например, изпитва не само двойна, но и по-
сложна форма на дискриминация.
Интерсекционният феминизъм анализира припокриващите 
се системи на дискриминация, на която са подложени жените 
поради техния етнос, сексуалност и икономически произход.
Основният аргумент е, че усещането да си чернокожа не 
може да бъде разбрано само в посока на цвета на кожата или 
на факта, че си жена, а трябва да се обърне внимание и на 
взаимодействието между двата факта. 
Теорията на Креншау се стреми да смекчи широко 
разпространеното погрешно схващане, че интерсекционното 
въздействие се дължи единствено на сбора от расизъм и сексизъм. 
Според Креншау, концепцията за интерсекционализъм 
предхожда нейната работа. Основание за това твърдение й 
дават думите на американските чернокожи активистки от 19 в. 
като Анна Джулия Купър и Мария Стюарт и появилите се през 
20-ти век Анджела Дейвис и Дебора Кинг, които тя цитира: „При 
всяко поколение, във всяка интелектуална сфера и във всеки един 
политически момент е имало афро-американски жени, които са 
артикулирали необходимостта да мислят и говорят за расите 
от гледна точка на пола, както и обратната необходимост 
– разговор за феминизма от гледна точка на расата. По този 
начин се създава приемственост между двете посоки. “
Днес интерсекционизмът представлява широко разпространена 
теория, с помощта на  която не само по-лесно се разбира 
потисничеството, но и се помага при преформулирането на  
закони и политики за справяне с дискриминацията.
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Кимбърли Креншау
Име: Кимбърли Уилямс Креншау
Родена: 1959 
Роден град: Кантън, Охайо, САЩ
Професия: Американски юрист, защитник на гражданските 
права, университетски професор 
Известна с: Развитие на теорията на интерсекционизма (inter-
sectionality)
Тази теория показва как припокриващи се или пресичащи 
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и белите граждани водят паралелни животи.  Те имали отделни 
училища, църкви, библиотеки, ресторанти, тоалетни, чешми за 
пиене и чакални. В някои области имало закони, забраняващи на 
чернокожите да спортуват и дори   да работят в един и същ офис 
с бял човек. Афро-американците имали много по-малко права. 
Расистките закони, известни като „Черни кодове“  давали право 
на достъп само до нископлатени работни позиции и това ги 
правело крайно неприемливи. Според тези закони  чернокожите 
можело  да бъдат арестувани и за най- малките провинения.

На 1-ви декември 1955г. след дълъг работен ден Роза се качва 
на автобуса и сяда в предната част, която е запазена за бели 
пътници. Автобусът бързо се пълни и шофьорът казва на афро-
американските пътници да отстъпят своите места на бели 
мъже. Роза не се подчинила и останала седнала. Арестувана 
е от полицията и глобена за нарушаване на законите на 
сегрегацията. Роза обаче отказва да плати и твърди, че 
грешката е в закона, а не в нейното поведение.

След новината за ареста на Роза, чернокожите граждани на 
Монтгомъри решили да бойкотират градските автобуси 
в знак на протест. Бойкотът се управлявал от организация, 
наречена Гражданско обединение на Монтгомъри за 
подобряване на расовите връзки. За неин лидер е избран д-р 
Мартин Лутър Кинг-младши. От 5 декември 1955 г. (датата 
на процеса на Роза) афроамериканците отказали да ползват 
автобуси. Протестът се оказал много ефективен и тъй като 
афро-американците съставлявали около 70% от хората, 
използващи автобуси, градските транспортни услуги 
започнали да печелят далеч по-малко пари и браншът 
започнал да страда. След 381 дни автобусен бойкот, 

РОЗА ПАРКС 
Роза е родена в град Тускги в Алабама през 1913 г. и  като малка 
се премества в Монтгомъри след като родителите й се разделят.  
Роза обича да учи и да трупа знания, но се налага да напусне 
училище на 16. Когато е на 19 г. се омъжва за бръснар на име 
Реймънд Паркс, който я насърчава да се върне в гимназията и 
да се дипломира. Точно това прави тя преди да започне работа 
като шивачка. 

Животът за афро-американците като Роза бил труден. По онова 
време в Южните Съединени щати действали „законите на 
Джим Кроу“, които налагали расова сегрегация и допускали 
дискриминация срещу афро-американците. Законите гласяли, 
че дават на афро-американците „отделен, но равен“ статут 
и отношение. Всъщност „равенство“ не е имало, тъй като 
основната цел на законите била да се гарантира, че чернокожите 
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република Конго, за да се обучава в Австрия в средата на 80-те.
Тя започва политическата си кариера през 1999 г., след смъртта 
на търсещия убежище Маркус Омофума, който се задушава 
по време на депортирането си от полицията. Тази учителка 
и социолингвистка става активна в политическата партия 
„die Grünen” (Зелените). След това през 2008 г. представлява 
Фаворитен (X – ти район на Виена) като първи окръжен 
съветник. 
Освен политическото си участие, Илунга-Бенедикте Кабеди е 
и член-основател на „Африканска работна група на Зелените 
във Виена“ (Afrikanischer Arbeitskreis der Grünen Wien) и на 
инициативата „Зелени мигранти – Асоциация за подкрепа 
на хората“(Grüne MigrantInnen – Verein zur Unterstützung von 
Menschen (VUM). Участвала е и в асоциацията „Справедливи и 
чувствителни“ (Fair & Sensibel). За тази асоциация, чиято цел 
е да повиши осведомеността в отношенията между хората, тя 
разработва семинари за обучение на служителите на реда и 
съдебните служители.
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лунга – Бенедикт 
Кабеди 
(Ilunga-Bénédicte Kabe-
di) (1954-2015), първият 
окръжен съветник  от 
африкански произход 
във Виена.

Родена през 1954 г. в 
Елизабетвил, Илунга-
Бенедикт Кабеди 
напуска родния си Заир, 
днешна Демократична

Върховният съд постановил, че законите за расова сегрегация 
в Алабама са „противоконституционни“, което означава, че 
не са валидни и не трябва да бъдат признати. В светлината на 
такава прекрасна победа Роза става известна като “майката 
на движението за граждански права”.

Животът на Роза и на нейните колеги активисти не е лесен след 
бойкота. Изправени пред продължително насилие и заплахи от 
гневни групи  бели хора, Роза и Реймънд се преместили в Детройт 
(град в северния американски щат Мичиган), за да живеят с брата 
на Роза. Там тя продължила да насърчава гражданските права и 
да помага на страдащите от дискриминация и несправедливост. 
Роза получава множество награди за своята сила, смелост и 
невероятна  работа за защита на гражданските права. Умира от 
естествена смърт на 24 октомври 2005 г. на 92-годишна възраст.
Тя продължава да бъде признавана в цял свят като  символ на 
свобода и равенство.

„Не исках да бъда малтретирана; Не исках да се лиша от 
място, за което съм платила. Просто беше време ... имах 
възможност да изкажа позиция, да изразя начина, по който 
се чувствам като съм третирана по този начин. (...) Усетих, 
че сме търпели твърде дълго. Колкото повече се поддавахме, 
толкова повече  търпяхме този вид поведение, толкова по-
потискащо ставаше. “(Роза Паркс)
*Текстът е адаптация на статията „Животът на Роза Паркс“

Източник: National Geographic for Kids 

https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-histo-
ry/rosa-parks/

https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
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От 1985 г. до 2003 г. Ресетаритс играе ролята на Кърт Остбах, 
измислен герой на писателя, текстописец и музикален журналист 
Гюнтер Брьодл. Формацията “Ostbahn Kurti & die Chefpartie” 
записва няколко албума с парчета в стил рок, блус и ритмичен 
блус, преведени на виенски немски език. През декември 2003 г. 
след внезапната смърт на Гюнтер Брьодл, Ресетаритс изоставя 
алтернативното си прозвище - Кърт Остбах и се оттегля, въпреки 
че и в наши дни участва в различни музикални проекти.

От 1995 г. до 1998 г. Ресетаритс доказва своя талант да забавлява 
в предаването “Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn” на 
радио „Wien“– регионалното радио на Виена.  След това е водещ 
на своя собствена програма по националното радио „Ö1“ до май 
2002 г. 

Ресетаритс е съосновател на неправителствената организация 
с нестопанска цел „Убежище в извънредни ситуации“ (Asyl 
in Not (Asylum in emergency)). Асоциацията е създадена през 
1985 г. и се застъпва за правата на бежанците. През 1992 г. става 
съосновател и на “SOS Mitmensch”, сдружение, чиято цел е да 
постигне равни права и равни възможности за всички. Той е 
един от основателите и председател на „Integrationshaus Wien“. 
През 1995 г. тази виенска институция отвори врати и оттогава 
предлага допълнителни услуги на своите първи обитатели - 
услуги за бежанци, търсещи убежище и мигранти. 

От 2015 г. Ресетаритс е член на Академичния съвет към 
Университета за музикално и сценично изкуство във Виена. 
Печели няколко награди като „Приз за правата на човека на 
Бруно Крейски“ (Bruno Kreisky Preis für Menschenrechte) и „Приз 
за обществен интерес и гражданска смелост на Джоузеф-
Фелдер“ (Josef-Felder-Preis für Gemeinwohl und Zivilcourage).

Уили Ресетаритс  
(Willi Resetarits) (1948)

Източник:http://www.williresetarits.at/img/presse/Willi_Rese-
tarits_03_copyright_Lukas_Beck.jpg

Уилям Ресетаритс, по-известен като Уили Ресетаритс и д-р 
Кърт Остбах е австрийски певец, комик, активист за правата 
на човека. Роден на 21 декември 1948 г. в Щинац, Австрия, 
Ресетаритс е „бургундски  хърватин“. Той започва да говори 
немски едва на тригодишна възраст, когато семейството му се 
премества във Виена през 1952 г.

През 1969 г. става член на „Пеперудите“ (Die Schmetterlinge) – 
политическа левичарска рок група. Die Schmetterlinge участват 
в Евровизия в Лондон с „Boom, Boom, Bomerang“, песен, която 
ги изведе на предпоследно място в конкурса.
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Малала Юсуфзай (Malala 
Тя обичала училището, но всичко се променило, когато 
талибаните поели контрола над техния град в долината Суат. 
Екстремистите забранили много неща като напр. достъп 
до телевизия, слушане на музика  и започнали да налагат 
сурови наказания за онези, които нарушавали заповедите им. 
Твърдели, че момичетата вече не могат да ходят на училище. 
„Когато бях само на 11 години през 2008 г. се сбогувах със 
съучениците си, без да знам кога и дали изобщо ще ги видя 
отново.“

Тя говори публично от името на момичетата за правото им за 
достъп до образоване. През 2012 г. е застреляна в главата от 
талибани докато пътува в училищния автобус. Тя оцелява и 
продължава да говори за важността на образованието. 

С баща си създава фонд „Малала“, благотворителна организация, 
посветена на осигуряване на възможност на всяко момиче да 
постигне избрано от него бъдеще. Като признание за работата 
си, получава Нобелова награда за мир през декември 2014 г. и 
става най-младият носител на приза.

„Имам право на образование. Имам право да играя. Имам право 
да пея. Имам право да говоря. Имам право да ходя на пазар. “ 
(Малала за образованието)

„Нека да водим славна борба срещу неграмотността, 
бедността и тероризма; нека вземем книгите и писалките си, 
те са най-мощното оръжие. Едно дете, един учител, една книга 
и една писалка могат да променят света. “
(Малала за неграмотността).
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Родена е в Мингора, Пакистан на 12 юли 1997. 

Както казва в автобиографията си: 
„раждането на момиче не винаги 
е повод за празнуване в Пакистан“. 

Но нейният баща е решен 
да й даде всяка възможност, 
която едно момче би имало. 
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тя получава травма на главата, когато разярен собственик на 
роби хвърля тежък метален предмет, възнамерявайки да удари 
друг роб, но вместо това удря нея. Нараняването предизвиква 
световъртеж, болка и хиперсомния, които остават с нея през 
целия ѝ живот. След нараняването, Тъбман започва да изпитва 
странни видения и ярки сънища, които тя приписва на послания 
от Бога. Тези преживявания, съчетани с нейното методистско 
възпитание, я карат да стане силно религиозна.  

През 1849 г. Хариет бяга във Филаделфия, след което се връща 
в Мериленд, за да спаси семейството си. Бавно тя извежда 
една по една групи роднини със себе си и в крайна сметка 
извежда десетки други роби на свобода. Пътувайки през 
нощта и в изключителна тайна, Хариет Тъбман (или „Мойсей“, 
прозвището с което става известна) „никога не загубва пътник“. 
След като е приет Законът за бегълците роби от 1850 г., тя 
помага на бегълците да се преместят по на север в Британска 
Северна Америка и помага на новоосвободените роби да 
намерят работа. Тъбман се среща с Джон Браун през 1858 г. и му 
помага да планира и набира привърженици за неговата атака 
през 1859 г. над Харпърс Фери.

По време на Гражданската война, Тъбман работи за Съюзната 
армия, първо като готвач и медицинска сестра, а след това като 
въоръжен разузнавач и шпионин. Тя е първата жена начело на 
въоръжена мисия във войната, като ръководи нападението в 
Комбахи Фери, което освобождава повече от 700 роби. След 
войната се оттегля в семейното жилище, което закупува през 
1859 г. в Обърн, Ню Йорк, където се грижи за своите застаряващи 
родители. Тя е активна в движението за правото на жените да 
участват в изборите. След смъртта си през 1913 г. се превръща в 
символ на смелостта и свободата.

Хариет Тъбман 
(Born Araminta Ross) около март 1822 г. – 10 март 1913 г.) 
е чернокожа американска аболиционистка и политическа 
активистка. Родена в робство, Тъбман бяга и впоследствие 
прави около 13 мисии, за да спаси приблизително 70 роби, 
включително семейство и приятели посредством мрежа от 
антиробски активисти и безопасни укрития, известни като 
Подземната железница. По време на Американската гражданска 
война тя служи като въоръжен разузнавач и шпионин за 
Съюзната армия. В по-късните си години Тъбман е активистка 
в борбата за избирателното право на жените. 

Родена като роб в Дорчестър, Мериленд, Тъбман е била бита 
от различните си господари като дете. В началото на живота си 
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Естер Мария Кюрмайр 
Родена: Виена, Австрия 1966

Професия: Мениджър на общността „Чернокожи жени“, социален 
работник, учител, обучител по борба с дискриминацията 

Известна с: създава общността „Чернокожи жени“ и предоставя 
консултантски услуги, организира програми за оправомощаване 
на чернокожите жени и техните деца във Виена.

„Моята причина да стартирам услугата за социално 
консултиране и програма за овластяване на чернокожите 
деца беше положението на чернокожите жени като видимо 
малцинство в Австрия. На практика във всички области от 
своето ежедневие те трябва да се справят с подценяващи  и/или 
сексистки възгледи. Това се отразява на техния емоционален, 
социален и икономически растеж и този на децата им“

С помощта на индивидуално консултиране, групови сесии за 
овластяване на жени, лекции, семинари, лагери, театрални 
проекти, работа по информиране и дискусионни групи жените 
възвръщат усещането си за собствената си стойност и са 
подпомогнати в развитието на своя потенциал. 

Програмите за овластяване на деца и младежи включват групи 
за момичета и момчета, където се обсъжда личния им опит и се 
разработват стратегии за преодоляване на предизвикателства. 
Правят се театрални проекти, екскурзии, лагери и лични 
консултации. Екипът от чернокожи експерти предлага различни 
възможности за намиране на положителни ролеви модели на 
чернокожи и споделяне на техния опит в областта на науката, 
медиите, изкуството.

Философията за живота на Кюрмайр гласи „Създайте това, 
което бихте искали да намерите“.
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Уте Бок (Ute Bock) 
е австрийски педагог, работещ в помощ на бежанците и 
активист по правата на човека. Тя е известна с високата си 
ангажираност в помощ на бежанци и  търсещи убежище. 
Нейната асоциация „Flüchtlingsprojekt Ute Bock“ предоставя 
на хората в нужда жилища, облекло, повишава знанията 
им по различни теми, дава медицински и правни съвети. 
Работата й в асоциацията е заснета във филм през 2008 
и 2009 г. , излъчен под името „Бок за президент“. Друг 
филм е направен през 2010 г. Тя печели различни награди 
за приноса си, като например награда от  ВКБООН или 
тази на д-р Карл Ренер-Прейс. През ноември 2004 г. и 2010 
г. е номинирана за Австриец на годината в категориите 
човечност и хуманитарна ангажираност.

Снимка
https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 
[19.12.2019]

  84      СЪДЪРЖАНИЕNEMO

https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 


TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 1011

Сесил Кашету Киенге (Cécile Kashetu Kyenge) 
(родена на  28 август 1964) е италиански политик и офталмолог. 
Тя е министър за интеграция в кабинета на Лета 2013–14 г. От 
2014 г. до 2018 г. тя е член на Европейския парламент. Киенге е 
от конгоански произход.  

След като се мести в Италия през 1983 г. на 19-годишна 
възраст, тя става квалифициран офталмолог в Модена, 
Емилия-Романя.  Основава междукултурната асоциация 
DAWA за насърчаване на взаимното осъзнаване, интеграция 
и сътрудничество между Италия и Африка най-вече в нейната 
родна страна Демократична република Конго. Тя е и говорител 
на асоциацията „Първи поход“ (March First), която работи за 
насърчаване на правата на мигрантите в Италия. 

През февруари 2013 г. тя е избрана за член на Камарата на 
депутатите на Демократическата партия в Емилия-Романя. Два 
месеца по-късно е назначена за министър на интеграцията в 
правителството на голямата коалиция, сформирано от Енрико 
Лета, като става първият чернокож министър в Италия. Тя 
подкрепя въвеждането на закон Jus soli за предоставяне на 
гражданство на деца на имигранти, родени на италианска земя. 

През 2018 г. тя се изправя пред противоречив процес за клевета, 
предявен от Матео Салвини, крайнодесният лидер на партията 
„Лига“, за това, че Киенге нарича партията му расистка. Няколко 
години преди това съдът в Бергамо осъжда Роберто Калдероли 
на 18 месеца затвор по обвинение в клевета, утежнена от расова 
омраза за сравняване на Сесил Киенге с орангутан.
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Олѝмпия дьо Гуж 
Olympe de Gouges), френска феминистка, е родена през 1748 г. 
в Монтобан. Истински герой на революцията, тя се бори цял 
живот за това жените да имат достъп до основни права.

Олѝмпия дьо Гуж е насилствено омъжена на 17-годишна 
възраст. Съпругът й умира няколко месеца по-късно, оставяйки 
я да се грижи за дете. След това тя решава да остане вдовица, 
виждайки брака като гробница на любовта и иска да бъде 
свободна, за да публикува своите писания.

Олѝмпия дьо Гуж изпреварва времето с всичките си идеи. 
Тя е една от първите, които искат признаването на развода 
през февруари 1790 г. в пиесата „Необходимост от развод“ и в 
последствие през февруари 1792 г. с есето „Le bon sens du Français“.
Бори се също за премахването на религиозните бракове и за 
създаване на родилни отделения, в които  жените да раждат при 
добри  и безопасни условия за новородените. Чувствителна е 
към проблема за бедността и робството; пише пиеси по темата 

и настоява за създаването на домове, в които да се приютяват 
просяци.

През 1791 публикува брошурата  „Декларация за правата на 
жените и гражданите („En 1791, elle publie la brochure de „La 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne“), която 
адресира към Мария – Антоанета, в защита на своя „пол“, тъй 
като не счита себе си за слаба, а само за нещастна, но също така 
иска да осъди факта, че жените са забравени в конституцията 
от 1789 година. Тя иска жените да участват в дебатите, да бъдат 
активни граждани в политическия живот и да имат всеобщото 
избирателно право, а не да са изключени от градските събития. 
„Щом една жена има право да се качи на ешафода, тя трябва да 
има и  правото да се качи и на трибуната.“ 
Революционните идеи на Олѝмпия дьо Гуж вече са утвърдени 
закони във Франция. Равенството в правата по унаследяване 
между мъжете и жените е факт от 8 април 1791 г.; разводът от 
30 август 1792 г. а признаването на жените като граждани е 
предоставено на 20 септември 1792 г.

През 1793 г., по време на терора, Олѝмпия дьо Гуж нападнала 
Робеспиер и монтанярите, които обвинява, че искат да 
установят  диктатура и ги упреква в безразборно насилие.
След парижкото въстание 31 май - 2 юни и падането на Жиронда, 
тя открито взема страна в услуга на Конвенцията. Арестувана 
на 20 юли 1793 г. за написването на федерален документ в стила 
на жирондистите „Les Trois Urnes ou le Salut de la Patrie“, тя е 
осъдена на 2 ноември и екзекутирана на следващия ден.
Възприема себе си като анти революционерка и се противопоставя 
на смъртното наказание на Луи XVI. Позицията на Олѝмпия дьо 
Гуж срещу смъртното наказание и защитаването на позицията й 
като жена, й струват живота.
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Виктор Шьолчер е френски журналист и политик, роден в 
Париж на 22 юли 1804 г. и умира на 25 декември 1893 г.

Известен е с това, че е действал в подкрепа на окончателното 
премахване на робството във Франция посредством указ, 
подписан от временното правителството на втората 
република на 27 април 1848 г.

През 1833 г. публикува първия труд „За робството на 
чернокожите и колониалното законодателство“. Тази 
книга е обвинителен акт срещу робството и настоява за 
неговото премахване.

„Робството на негрите е обида за човешкото достойнство, 
защото интелигентността на чернокожия човек е 
равностойна на тази на белия човек [...] чернокожият 
човек е не по-малко достоен за свободата, която белият 
човек има“. 

Като бял, той счита, че робството надхвърля човешките 
граници: “ В момента, в който приемете този начин 
на съществуване, противоречащ на всички закони на 
природата, трябва да сте готови  да излезете извън 
човешките граници”.

След пътуване до Западна Индия през 1840 г. той се 
обявява за незабавно и пълно премахване на робството 
и  е изцяло отдаден на тази кауза. Следват пътувания до 
Гърция, Египет и Сенегал, които затвърждават това негово 
убеждение.

През 1845 г., по време на парламентарен дебат по законите 
за хуманизиране на робството, той публикува статии в 

Виктор Шьолчер 
(1804-1893) френски политик, защитник на правата на жените, 
противник на смъртното наказание, работи за премахването 
на робството във Франция.

  87     СЪДЪРЖАНИЕNEMO



TOOLKITNEMO 13

множество вестници и списания и ги групира през 1847 г. в 
труд, озаглавен „История на робството през последните две 
години” (Histoire de l’esclavage pendant ces deux dernières 
années). След като споделя, че „всички са съгласни относно 
светостта на принципа на премахване“ и че „съдбата на 
робите не е спряла да бъде ужасна, зверска, унизителна, 
позорна, въпреки законите и наредбите, направени да я 
олекотят“, заключава следното в преамбюла на труда си: 
„Единственото, уникалното лекарство за неизчислимите 
злини на робството е свободата. Невъзможно е да 
говорим за човечество в робство. Има само един начин да 
подобрим наистина положението на негрите, а именно да 
се създадат условия за пълна и незабавна еманципация“.

Назначен  е за държавен секретар на военноморските 
сили и колониите във временното правителство от 1848 г. 
от министър Франсоа Араго. Той помага за приемането на 
указ за премахване на робството в колониите. Подписаният 
от всички членове на правителството указ се появява във 
вестник „Монитер“ на 5 март 1848 г.
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3.5 
Списък със съвети за възрастни и деца
Съвети за ползване на Интернет  www.saferinternet.at ©

10 съвета за ученици /млади хора 
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/

Не разкривайте лична информация: домашен адрес, мобилен 
телефон, email не би трябвало да стават достояние на непознати 
хора в Интернет! Не споделяйте пароли дори с приятелите си. 
Проверявайте редовно настройките за сигурност на социалните 
мрежи, които ползвате, тъй като те се променят периодично. 
Използвайте препоръките за безопасност и поверителност на 
Instagram, WhatsApp, Snapchat и др. 
В Интернет остават следи!  Не публикувайте снимки, видеа 
или текстове, които могат да бъдат компрометиращи за вас 
или другите. Веднъж публикувано съдържание в Интернет, 
не може да бъде премахнато! Публикуването на снимки или 
видеа, които осмиват другите не е разрешено от закона (в 
сила е авторското право върху снимките). За да се предпазите, 
винаги искайте разрешение от хората, преди да публикувате.  
Не всичко в Интернет е истина!  Подлагайте под съмнение 
твърденията, които четете в онлайн пространството! Най-
вече съобщенията, които звучат шокиращо или сензационно. 
Те най-често не отговарят на истината. Много често не е ясен 
източникът на информацията и кой реално стои зад тази 
новина. Затова е по-добре неколкократно да се проверя 
информацията–например, да се сравняват различни 
източници, да се проверяват съмнителни снимки! 
Нищо не е безплатно:  дори и в Интернет рядко има нещо, което 
е напълно безплатно. Винаги се отнасяйте подозрително към 
съобщения тип „безплатно“ или „изгодна оферта“, особено ако 

1

2

3

4

трябва да се регистрирате с име и адрес или пък да споделяте 
съответната оферта с приятели. Понякога доставчиците зад 
такива „изгодни“ оферти прикриват зловредни софтуери. 
Понякога и онлайн лотариите са съмнителни – бъдете 
внимателни, ако цените са твърде привлекателни! 
Спазвайте авторските права: Бихте искали да публикувате 
снимки, схеми, видеа или музикални файлове, притежание 
на други хора в Интернет? Трябва да поискате разрешение 
от носителите на авторски права. Като правило е забранено 
смъкването на снимки от мрежата и използването им без 
да е поискано разрешение. Наказанията за нарушаване на 
авторските права могат да бъдат много строги! Съвет: Търсете 
изображения с Creative Commons license, където в определени 
случаи можете да ползвате изображенията свободно. 
Защитете своя компютър и мобилен телефон: Използвайте 
антивирусни програми за своите компютър, мобилен телефон 
и таблет и редовно ги актуализирайте. Редовно актуализирайте 
своя софтуер и апликации, най-добре с автоматична 
настройка. Защитете устройството си от нерегламентиран 
достъп с въвеждането на PIN код, парола или ключ за достъп! 
Бъдете активни в позициите си срещу кибертормоза.  
Кибертормозът не е майтап работа, а е наказуем акт (Рамково 
решение 2008/913/JH на ЕС). Към кибертормоза се отнася 
съзнателната обида, заплашване, или тормоз в Интернет 
или чрез други съвременни средства за комуникация, напр. 
мобилни телефони - обикновено за по-дълъг период от време 
и със сериозно въздействие връху живота на засегнатите 
лица.Защитавайте се срещу кибертормоза и съдействайте на 
неговите жертви: събирайте доказателства (напр. скриншотове 
на екрани), блокирайте и докладвайте агресивни участници 
в социалните мрежи, търсете помощ от хора, на които имате 
доверие – колкото по-скоро, толкова по-добре!  

5

6

7
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Използвайте апликациите безопасно. Инсталирайте апликации, 
само от оторизирани онлайн магазини. Инсталирането на такива 
от поддоставчици е свързано често с опасност от заразяване 
със зловреден софтуер. Проверявайте настройките за 
достъп по време на инсталиране и избягвайте апликации, 
които изискват твърде много разрешения за достъп (напр. 
апликация за инсталиране на фенерче не би трябвало да ви 
изисква информация за местонахождението ви). Редовно 
актуализирайте апликацията и изтривайте ненужните версии. 
Забележка: много апликации ви дават възможност за покупка 
на допълнителни възможности или допълнителни точки за 
игри, за които трябва да платите – деактивирайте вложените 
предварително варианти за покупка, за да избегнете нежелани 
разходи. Уверете се, че използвате апликацията безопасно. 
Бъдете внимателни с публикуването на сексуално съдържание. 
Публикуване на сексуално съдържание представлява заснемането 
на еротични и разголени снимки или порно видеа. Това може да 
бъде голямо забавление, но също има и неприятни последици. 
Само с няколко кликвания вашите голи снимки могат да бъдат 
изпратени към много хора. Погрижете се, да не се вижда лицето 
ви на снимките и се уверете, че  имате доверие в човека, на 
когото изпращате снимките. Внимание: еротични снимки с 
участници под 18 години се считат за детска порнография. Ако 
препращате такива снимки на трети страни, подлежите на 
подвеждане под наказателна отговорност. Веднъж публикувана 
снимка в Интернет е трудно впоследствие да бъде премахната. 
Изтривайте „верижните“ имейли (имейли изпратени до 
голям брой лица). Верижните имейли най-често са фалшиви. 
Затова е добре да не ги препращате, а веднага да ги изтривате. 
Не ги отваряйте, както и не кликвайте върху линкове в тези 
имейли – тъй като могат да съдържат зловреден софтуер.

8
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Заедно с детето си откривайте Интернет: заедно с детето търсете 
и откривайте интересни уебсайтове, които да съответстват 
на възрастта на вашето дете. Споделянето на опит улеснява 
разговорите за позитивните и негативните последици при 
ползването на Интернет. 
Въведете общи правила: съгласувайте правилата за ползване 
на Интернет и мобилни телефони. Тези правила могат да се 
отнасят до времето за пребиваване в Интернет; съдържанието, 
което може да се разглежда; разглеждане на снимки и споделяне 
на лични данни, както и възникване на определени разходи. 
Правилата са ефективни само ако детето ги разбира и приема. 
Говорете с тях по отношение споделянето на лична 
информация: говорете с детето си относно рисковете за 
безотговорно споделяне на данни в Интернет. Споделянето на 
име, адрес, телефон, снимки трябва да става с Ваше разрешение. 
Посъветвайте детето си да защитава своята сигурност. 
Предупредете детето си по отношение на онлайн 
запознанствата: Няма нищо лошо в срещи с хора, с които си 
се запознал онлайн, но това трябва да става само на публични 
места (напр. кафенета, кина) и придружени от възрастен или 
най-малкото заедно с приятел. Коментирайте с децата си 
възможните рискове. 
Коментирайте проблема с фалшиво съдържание в Интернет  
Покажете на детето си как да проверява дали информацията в 
Интернет е вярна, използвайки други източници за сравнение. 
Рекламните съобщения също са трудни за ориентация от 
страна на децата. 
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10СЪВЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
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адвайте незаконно онлайн съдържание:  Не подминавайте! 
Докладвайте съобщения с детска порнография или с крайно 
дясно  радикално съдържание на hotline@online.bg 
Насърчавайте детето си да поддържа добро поведение 
в мрежата:  В Интернет също съществуват правила за добро 
поведение. Най-общо, правилата, които важат в реалния живот, 
важат и в Интернет. Това, което е забранено в реалния живот, е 
забранено и в Интернет.
Позаинтересувайте се как детето ви ползва Интернет:  
нека детето ви покаже кои са любимите му сайтове, игри, 
апликации и се опитайте да разберете как ги приема. Направете 
разговорите за Интернет и използването на мобилен телефон 
тема, по която си говорите в семейството. 
Не бъдете твърде критичен:  Не бъдете твърде критичен 
към детето си. Детето може случайно да е попаднало на 
сайт с неподходящо съдържание. Използвайте случая, за да 
поговорите относно съдържанието на отделните сайтове и 
постигнете съгласие за правилата, които трябва да се спазват. Но 
не заплашвайте детето със забрана за ползването на Интернет 
или мобилен телефон, защото това може да има много негативен 
ефект и да разруши доверието, което детето има към вас. 
Не забравяйте: възможностите, които предлагат дигиталните 
медии са често пъти повече от рисковете! Интернет и мобилните 
телефони са подходящи канали за обучение и в свободното 
време. Насърчавайте детето си да използва дигиталните медии 
и да изследва всички възможности. Под контрол  рисковете са 
ограничени. 
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Бъдете в течение: Всяко поколение има своите предпочитани 
различни  възможности и техники за комуникация. Научете 
повече за света, в който вашите ученици живеят. Задавайте си 
въпроси, споделяйте с приятелите и колегите си. Помолете ги 
да ви споделят знанията и опита, които те имат.
Активно използвайте дигиталните медии в часовете си: 
Коментирайте в клас въпроса с безопасното сърфиране в 
Интернет, ползването на мобилните телефони и различните 
апликации. Дискусиите за безопасното сърфиране не са 
подходящи само за уроците по компютърна грамотност – 
различни аспекти могат да се интегрират по интересен начин 
в часовете напр. по чужди езици, философия, история и т.н. 
Интересни материали могат да бъдат намерени на https://
www.safenet.bg/bg/materiali 
Съгласете се за правилата: Съгласете се заедно със своите 
ученици кои са и кои не са допустимите дейности в Интернет 
и по отношение на мобилните телефони. Оформете правилата 
като доброволно споразумение. Включете и родителите в 
процеса. 
Бъдете модел за подражание: Покажете на своите ученици 
как да използват дигиталните медии. Спазвайте изискванията 
за авторските права, когато изготвяте своите учебни материали 
и винаги посочвайте източниците. Използвайте съдържание с 
Creative Commons лиценз.
Политика за поверителност: Архивирайте лична информация, 
съобразна с изискванията на лицензирания софтуер. Не 
споделяйте лична информация на трети страни. 
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10 СЪВЕТА КЪМ УЧИЛИЩАТА / УЧИТЕЛИТЕ  
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/lehrende/
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Насърчавайте споделянето. Някои от децата имат повече 
знания от възрастните. Децата биха се радвали на съвети от 
връстниците си. Подкрепете тези усилия. 
Създавайте добра атмосфера в класната стая. Насърчавайте 
положителното взаимодействие сред децата, създавайте общи 
правила. Използвайте тази инициативност, за да създадете 
„кодекс за поведение“, който регулира взаимоотношенията с 
останалите ползватели на Интернет. Това освен всичко друго е 
и ефективна бариера срещу кибертормоза. 
Бъдете внимателни при споделяне на лични данни: Данните 
в Интернет се архивират за дълго време, дори и за съдържание, 
което не е публично достъпно, няма гаранция, че няма да 
попадне в недобросъвестни ръце в даден момент. Мислете 
внимателно какво да разкривате за себе си в Интернет и се 
упражнявайте заедно със своите ученици. 
Създайте база от ресурси, които може да използвате при 
заниманията си по критично мислене със своите ученици. 
Защитете компютрите си: създайте организация за защита 
на училищните компютри и цялата мрежа. 

Личните данни са конфиденциални! Домашен адрес, номер 
на мобилен телефон, пароли са информация – не са работа на 
непознати. Ако е възможно, използвайте анонимно име, а не 
своето истинско. Не споделяйте пароли с приятели. 
Не всичко в Интернет е истина! Бъдете подозрителни към 
всякакви обещания в Интернет. Не винаги е ясно откъде 
идва дадена информация или снимков материал – в случай 
на съмнение, сравнявайте с други ресурси (дори и с книги!) 
Много „верижни“ имейли напр. в WhatsApp могат да бъдат 
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напълно съмнителни. 
Не всеки човек е този, за който се представя!  В Интернет е 
лесно да промениш идентичността си. Затова е много важно 
да се довериш на интуицията си. По-добре се съмнявайте и 
задавайте въпроси неколкократно и прекратете контакт. 
Няма нищо безплатно! Въпреки че често се твърди, че никой 
не трябва да плаща в Интернет, внимавайте с изключително 
изгодните оферти или допълнителни бонуси – твърде често те 
могат да се явяват като онлайн заплаха. 
Спазване на авторските права:  Бихте искали да публикувате 
снимки, схеми, видеа или музикални файлове, притежание 
на други хора в Интернет? Трябва да поискате разрешение 
от носителите на авторски права. Като правило е забранено 
смъкването на снимки от мрежата и използването им без 
да е поискано разрешение. Наказанията за нарушаване на 
авторските права могат да бъдат много строги! Съвет: Търсете 
изображения с Creative Commons license, където в определени 
случаи можете да ползвате изображенията свободно. 
Правото на собственост върху изображението е приложимо 
за всеки! Разпространението на снимки и видеа, които 
представят други хора в компрометиращи ситуации не е 
разрешено. Затова винаги искайте разрешение от преди да 
публикувате някакво визуално съдържание. 
Задължително е посочването на източника!  Ако цитирате 
други автори, винаги използвайте кавички и посочвайте ясно, 
че това не са ваши думи и  давайте информация за съответния 
източник.
Подсигурете срещите си с онлайн познати!  Винаги когато 
си организирате срещи с такива хора, използвайте правилото 
ШСХ: Шум, Светлина, Хора! Избирайте публично и светло 
място и уведомете свой приятел или близък къде сте. 
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10 СЪВЕТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ 
НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА
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Погрижете се за своя имидж в мрежата!  Създайте си репутация 
в Интернет – може сами да прецените какво искате другите да 
намерят за вас! Редовно проверявайте каква информация има 
за вас в Интернет и премахвайте неподходящото съдържание. 
Рекламното послание често е трудно разпознаваемо!  
В апликациите, в социалните мрежи или при използването 
на търсачката в Google рекламата често е прикрита. Бъдете 
критични и винаги си задавайте въпроси например, защо пък 
точно тези панталони са страхотни според това видео в YouTube. 

При проблем в Интернет се свържете с консултант от 
Национален център за безопасен Интернет на www.safenet.bg 
или на телефон 124 123, както и на имейл helpline@online.bg 

При наличие на кибер престъпление посетете Интернет сайта 
за борба с компютърни престъпления на www.cybercrime.bg, 
където чрез формата за сигнализация в горния десен ъгъл на 
сайта е възможно докладването на компютърни престъпления 
и други заплахи в Интернет.
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3.6

Добри практики 
Добри практики – Австрия 

Проект Saferinternet.at има за цел да подпомага на деца, млади 
хора, родители и учители при безопасното, компетентно и 
отговорно използване на дигитални медии. Сайтът съдържа 
основна информация, съвети, обучения и учебни материали, 
представени по различни начини. Темите са: кибер тормоз 
(Cyber-Mobbying), дигитални игри, използване на мобилни 
телефони и таблети, социални мрежи, сигурност на данните, 
информационна компетентност, цифрова идентичност, онлайн 
пазаруване, авторски права и Интернет измами. Проектът 
за цяла Австрия се осъществява в тясно сътрудничество с 
публичния сектор, неправителствените организации и бизнеса.
https://www.saferinternet.at 

Попитайте Барбара: Видео ръководство за родители 
относно ежедневието в Интернет
„Попитайте Барбара“ е видео ръководство за родители 
относно ежедневието! В кратки видеоклипове „Барбара“ се 
опитва да отговори на въпроси относно предизвикателствата 
в образованието в ерата на Интернет и мобилните телефони. 
Всеки има възможността да се свърже директно с Барбара и да 
й зададе въпрос!

https://www.saferinternet.at/services/frag-barbara/
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V-START – Victim Support Through Awareness-Raising and 
neTworking (Подкрепа на жертви чрез повишаване на 
осведомеността и създаване на мрежи)
Проектът на ЕС има за цел да подобри мерките за подкрепа за 
засегнатите от престъпления на омраза, да противодейства 
на така нареченото „недокладване“ (underreporting) и да 
преодолява превантивно престъпленията, мотивирани от 
предразсъдъци, както и да изгражда мрежи от представители на 
заинтересованите страни
http://www.vstart.eu/

sCAN – Specialised Cyber Activists Network 
(Специализирана мрежа за кибер активисти)
Фокусът е върху проведено изследване на онлайн речта на
омразата и ефективното справяне с нея. Проектът на ЕС е за 
придобиване на знания, обмен, трансфер на знания и иновации 
между държавите - партньори от ЕС. Всичко това е не само 
на ниво съдържание, но и на технологично ниво, за да може 
по- лесно да се разпознае езика на омразата в Интернет, да се 
реагира на него и да се противодейства на феномена ефективно.

http://scan-project.eu/

Омраза в мрежата – Как мога да се защитя?
Ръководство и съвети за тийнейджъри относно използването 
на „езика на омразата“ в мрежата.
https://www.saferinternet.at/news-detail/hass-im-netz-wie-
kann-ich-mich-wehren/

Тест – гражданска смелост онлайн:
Как гражданската смелост се проявява онлайн? 
Проверете знанията си!
За деца между 11 и 16 години: Тестът може да се направи заедно 
в клас (например в компютърна зала) или самостоятелно на 
мобилен телефон. Анкетата показва какво е гражданска смелост 
и как да реагирате в различни ситуации.
https://www.qzzr.com/c/quiz/468502/2bbef3b2-a402-41b3-822d-
05a385fc2dd6

Обучение на връстници срещу кибертормоза 
В рамките на проект “make-IT-safe Peer Experts”, са разработени 
наръчници за обучители (учители, педагози и др.) и обучители
– връстници. Наръчникът има за цел да даде на младите хора 
идеи и предложения за това как могат да направят чувствителни 
своите приятели и съученици към темата за безопасността в 
Интернет. Наръчникът е наличен на 4 езика. 

https://www.ecpat.at/fileadmin/download/Flyer Broschueren/ 
peers_de.pdf
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Целта на проекта е да подпомогне процеса на дългосрочна интеграция 
на граждани на трети страни в 5-те държави -участнички. Проектът 
разработва и тества собствени методологии и инструменти, които 
могат да бъдат използвани от заинтересованите страни на местно 
ниво за овластяване и включване на граждани на трети страни във 
вземането на решения.

“Драма за промяна” e партньорски проект на 5 държави 
от ЕС - Ирландия, Германия, България, Испания и Холандия. 
Проектът използва креативни методи за разработване на нова 
учебна програма за преподаватели, използвайки изкуствата 
за насърчаване на борбата с расизма, равенството между 
половете и разнообразието. Финансира се от програма Еразъм +. 
www.smashingtimes.ie
 
Проект “Един от всички – един за всички”
Разработване и прилагане на методология за позитивни ролеви 
модели срещу дискриминацията в училищата, финансирана от 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на ЕИП 2009-2014.

Проект “Подобряване на координационния механизъм 
чрез добри практики и модели”,, финансиран от Фонда 
за убежище, миграция и интеграция 2014-2020 г., Фондация 
„Европейския институт“ 
http://www.europeaninstitute.bg/page.php?c=170&d=512

Добри практики – България 

Проект „Обединени от изкуството“с финансовата подкрепа 
на програма „Градът на Европа 2019“ от фондация „Art Office“ 
в партньорство с регион „Възраждане“ - Столична община  -   
http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/patevodi-
tel-FINAL_compressed.pdf 

Проектът представя потенциала на изкуството за положителна 
промяна, като събира редица примери на художествени практики 
от България и Европа, реализирани с активното участие на 
представители на различни групи в риск.

Умения за подкрепа на мигранти (Transversal Model фor Mi- 
grants)  http://www.transversalmodel.eu 
Целта на проект „Умения за подкрепа на мигранти“ е да насърчи 
и подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата 
им с мигранти по отношение на техните умения за постигане 
на по-добра реализация на пазара на труда и икономическа и 
социална интеграция в Европа.

Интеграция на граждани на трети страни чрез градски 
партньорства – INTEGRA (финансиран от Фонда за убежище, 
миграция и интеграция на Европейския съюз)
https://www.integra-eu.net/project.html 
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https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage- 
ment-in-bulgaria-politico-legal-prerequisites-and-self-regulation/ 

Интегриране на деца на бежанци и на търсещи убежище 
в образователните системи на държавите членки на ЕС: 
Оценка и насърчаване на настоящите най-добри практики 
Наръчникът представя иновативна методология за 
“огледални” оценявания и оценки на въздействието с цел да 
бъдат идентифицирани ключовите условия за преносимост 
и параметрите, благоприятстващи приспособяването в 
различни контексти на добрите практики в областта на 
образователната интеграция на деца-бежанци и търсещи 
убежище.
https://csd.bg/publications/publication/integrating-refu- gee-
and-asylum-seeking-children-in-the-educational-sys- tems-of-eu-
member-states/

Насоки за преподаване на основни права, толерантност 
и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната 
ориентация на чужденци Набор от добри практики в 
борбата срещу расизма, ксенофобията и други форми на 
нетърпимост чрез насърчаване на законите, обичаите 
и ценностите на обществото през целия процес на 
интеграция на мигрантите. 
https://csd.bg/publications/publication/guidelines-on-in-cor-
porating-tolerance-and-mutual-respect-in-language-tui- 
tion-and-social-orientation/

Книга „Интеграция в действие. Културна и гражданска 
ориентация на лица, търсещи убежище и получили 
международна закрила“
https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civic-orien- 
tation-of-asylum-seekers-and-beneficiaries-of-international-pro- 
tection/ 
Книгата има за цел да подпомогне работата на обучаващите 
при осигуряване на културна и гражданска ориентация на 
търсещите убежище и на лицата, ползващи се с международна 
закрила в България.

Инициатива DIVERSE.BG: Стартиране и прилагане на 
Хартата за многообразието в България
Управление на многообразието в България: възприятия, 
практики и очаквания
Докладът е част от поредица от изследвания, които оценяват 
състоянието и бъдещите перспективи за управление на 
многообразието в България.
https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage- 
ment-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/ 

Управление на многообразието в България: политико- 
правни предпоставки и саморегулация
Докладът предоставя преглед на основните регулаторни, 
политически и институционални параметри, които влияят върху 
управлението на многообразието на пазара на труда в България.  
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Проект „Деца, родители и учители срещу омразата 
и дискриминацията“, финансиран от Финансовия 
механизъм на ЕИП 2009 - 2014 в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България 
http://teacher.bg/against-hatred/ 

Децата и медиите - Пътеводител за етично отразяване 
(УНИЦЕФ и Асоциация на европейските журналисти/АЕЖ - 
България)
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/
files/2018-05/Children-and-the-media-a-guidebook-on-ethical- 
reporting.pdf 

Говори с мен – Учители – доброволци, преподаващи различни 
езици на бежанци (2015-3-DE04-KA205-013137, Еразъм+)

Добри практики – Франция 

Web Trotteur in Med
е проект със свободно участие. Реализира се по време на 
семинари, адресирани до младежи от непривилегировани 
райони в Марсилия. Той е част от серия проекти, насочени 
към млади хора с цел насърчаване на тяхната интеграция, 
използвайки дигитални инструменти.
Web Trotteur е мрежа за гражданска журналистика, обучения 
за използването на дигитални технологии и създаване на 
чувствителност по гражданските въпроси.

Le journalisme citoyen: état des lieux
https://vimeo.com/125053283

Kit du journaliste
https://vimeo.com/125930510

Pour un Journalisme éthique
https://vimeo.com/126936701

Le poids de l’illustration
https://vimeo.com/127615858

Lance toi avec ton premier article!
https://vimeo.com/128376988
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Project LEA
Проект LEA е текущ проект, в който Urban Prod участва от много 
години, в сътрудничество с Ph’Art et Balises. На младите хора 
се предлага участие в семинари, по време на които четат и 
пишат като част от съвместен проект, с игрово художествено 
измерение (писане на сценарий и създаване на кратък филм). 
Инициативата е част от извънкласните образователни дейности 
и по този начин участва в социалната и гражданска интеграция 
на младите хора, служи и за превенция на престъпността.
Оригиналността на проекта се състои в разделянето му на две 
допълващи се части:

    -   Пластични изкуства за 6-8 годишни
    -   Продукция на късометражен филм, базиран 
         на сценариите, създадени от деца на 9-11 годишна 
         възраст и 12 и повече години.

В края на семинарите е отделено време за адаптиране на 
резултатите както на местно ниво, така и по време на събития 
и квартални фестивали.
https://vimeo.com/352015567

Les Temps Libres
Les temps libres са поредица от инициативи със свободен достъп, 
които позволяват да се поканят местни млади и не чак толкова 
млади хора в неравностойно положение, които да участват в 
различни семинари. Спектърът на дейности е доста широк - от 
предоставяне на помощ при използването на компютри с цел 
намаляване на дигиталната неграмотност, до осигуряване на 
пространство за себеизразяване в редовни креативни събития, 
по време на които новодошлите имат възможност да получат 
визуални и кинематографични познания, както и да обогатят 
речника си.

https://www.facebook.com/Lestempslibres/ 

Marsmedia lab
Marsmedia Lab е пространство за експерименти, където 
различни външни групи могат да дойдат и да предложат 
различни инициативи. Най-новата инициатива към днешна 
дата е Living Legends - Memory in Motion. Това е международен 
междупоколенчески проект, при който вербалната култура 
взаимодейства с дигиталната. Първото издание е проведено 
между януари и юли 2017 г. с цел създаване на пространство за 
запазване на вербалната традиция и в същото време засилване 
на грамотността в аудиовизуалните медии. Пример за готовите 
продукти може да намерите на линка:

http://www.livinglegendsproject.org/stories/
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Добри практики – Унгария

BEAMS – Разрушаване на стереотипното отношение от страна 
на европейци към мигранти/малцинства (2013 - 2014)
Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Ste-
reotypes (2013-2014)

Международният проект насърчава по-доброто разбиране 
на връзката между стереотипите на популярната култура за 
мигрантите и малцинствените групи и дискриминационните 
нагласи на потребителите / гражданите, което все още не 
позволява на тези групи да се възползват от пълните права на 
гражданството в много отношения. Разработено е и методическо 
ръководство, включващо подробно описание на дейности за 
участниците – младежи.

http://www.beams-project.eu/partnership/menedek 

Методическото ръководство е достъпно тук:

https://prezi.com/m4o3mu7ipn8c/szakmai-modszertani-utmu-
ta-to-kepben-vagy-mediatabor-a-sokszinusegrol/Biztonsagosin-
ternet.hu

Горещата линия дава възможност за съобщаване на незаконно, 
вредно или злоупотребяващо онлайн съдържание, включително 
материали за сексуално насилие над деца (и друго вредно 
съдържание) от страна на потребителите.

Уебсайтът предлага съвети и образователни видеоклипове за 
по-безопасен интернет.

https://biztonsagosinternet.hu/en 

Чат история (Chat Story)
“Чат история” е чатбот, активен на платформата за незабавни 
съобщения на Facebook, Messenger. Разговаряйки чрез тази 
компютърна програма, която е предназначена да симулира 
разговор, потребителите могат да участват в създаването на история. 
Историята може изцяло да бъде персонализирана от потребителите. 
Тя отвежда младите хора на пътуване за запознанства, в което 
могат да научат какво са дигитални отпечатъци и работа с лични 
данни. Отделя се внимание и на психология на отношенията като 
част от сюжета на историята.

https://www.telenor.hu/sajto/kozlemeny/chatstory-a-te-sztorid

#ENDviolence online
Информационна кампания на УНИЦЕФ в рамките на която 
се организират семинари в училищата за по-безопасно 
използване на Интернет.

https://unicef.hu/online-biztonsagban/ 

МИГРАЦИОННИТЕ МИТОВЕ НА ЕВРОПА (EUROPE’S MIGRA-
TION MYTHS)
Съвместната публикация на фондация „Фридрих Еберт“ с 
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Национален орган за медии и информационни комуникации  
(National Media and Infocommunications Authority)  (Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH)NMHH разполага с 
подготвени инфографики и учебни планове по темата за 
фалшивите новини, които са подходящи за използване в 
училищата и препоръчва спонсорирани онлайн статии за по-
възрастната аудитория.
Уебсайт за безопасно сърфиране в интернет:

http://english.nmhh.hu/internethotline/ 

Пособие за медийна грамотност Bűvösvölgy (Вълшебна 
долина) подпомага децата (9-16 годишна възраст) подпомага 
децата (9-16 годишна възраст) при тяхното съзнателно и 
безопасно използване на медиите в два града
– Будапеща и Дебрецен. Участието в тези програми е строго 
ориентирано към училището. Тук също се предлагат планове 
за уроци и инфографики на фалшиви новини

http://magicvalley.hu/ 

Пасажи (Passages)
Игра за повишаване на осведомеността, поставяща играчите 
на мястото на бежанците. Описание на играта:

https://www.unhcr.org/passages-game.html 
Брошура за играта:  https://www.unhcr.org/473dc1772.pdf

GLOBSEC предоставя преглед на най-разпространените митове 
за миграцията в Европа. Ръководството проверява истинността 
на фактите и предлага реални аргументи ЗА и ПРОТИВ, базирани 
на реални данни и информация.
https://www.globsec.org/publications/europes-migra-tion-
myths/ 

Лица на миграцията (’Faces of Migration -A migráció arcai’) 
Уебсайт с анализ на 10330 изображения, публикувани в онлайн 
медии за периода 24 септември 2014 г. - 11 юни 2016 г, свързани с 
миграция. Съдържа и конкретните изображения.

https://www.nyest.hu/facesofmigration/ 

Право в целта !  
Get up and goals!
Проектът популяризира и изпробва нови образователни 
методи чрез включване на четири между секторни теми от 
Програма 2030 г (Agenda 2030), в рамките на учебните предмети 
в училище. Това са: неравенство между половете, климатични 
изменения, глобална миграция, международно неравенство. 
Учебни единици (TLU), учебник по геоистория, инструменти за 
оценяване и самооценка (SATs) и други материали са достъпни 
на уебсайта (бг версия www.getupandgoals.bg)

https://www.getupandgoals.eu/
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Saferinternet.hu
Saferinternet.hu подпомага децата, младежите, родителите 
и учителите при безопасното, компетентно и отговорно 
използване на дигиталните медии. Сайтът предлага семинари, 
информационни материали и съвети за всички целеви групи и се 
опитва да повиши обществената осведоменост по темата. Всяка 
година се организира Ден на Безопасния Интернет.

http://saferinternet.hu/ 

Проект „Същият свят“ (SAME World Project)
Целта на програмата е повишаване осведомеността по темите 
за екологичната справедливост, изменението на климата и 
глобалната миграция. Осигурени са още инструментариум, 
театрални игри, работилници в училищата, обучения на 
учителите и онлайн игри.

http://www.sameworld.eu/en/ 

Инструментариумът е наличен тук:
https://issuu.com/artemisszio98/docs/sameworld_edu-kit_hun 2_ 

Асоциация за медийно образование Televele (Televele Media 
Education Association) 
Асоциацията подкрепя всички деца (4-14 години), родители и 
учители за безопасното, компетентно и отговорно използване 
на дигиталните медии. Предлага семинари, информационни 
материали (също за фалшиви новини) и съвети към всички 

целеви групи. На уебсайта се представят и други сайтове , игри 
за деца, родители и учители

http://televele.hu/english/ 

Urbanlegends.hu 
Уебсайт, който съдържа статии за търсене на фалшиви новини.

http://www.urbanlegends.hu/2019/10/greta-thunberg-al- 
hirek-kamukepek/ 

Добри практики – Италия

BRICkS – Изграждане на уважение в интернет чрез борба с 
речта на омразата. Коспес – Флоренция (Building Respect on 
the Internet by Combating Hate Speech. Cospe- Florence)
Проектът изследва възможностите, предлагани от съвременните 
технологии за овластяване на младите хора да използват 
информацията, разпространена от онлайн медиите и социалните 
мрежи по критичен начин и насърчава тяхната активна роля в 
борбата срещу онлайн расизма и ксенофобската реч.Проектът 
е приключил през 2016 г., но на сайта е възможно да се намерят 
и изтеглят всички документи, учебният модел и учебният 
инструментариум.

https://www.bricks-project.eu/
Paroleostili - Проект за социална осведоменост срещу 
използването на враждебен език (Social awareness project 
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against the use of hostile language)
Целта на проект Parole O_Stili е овластяването и обучението на 
потребители от мрежата при избора на невраждебни форми на 
комуникация.

https://paroleostili.it/ 

Манифестът на невраждебната комуникация 
(The Manifesto of Non-Hostile Communication) 
е поемането на споделена отговорност за създаване на 
уважително и цивилизовано онлайн пространство, което 
да дава чувство за сигурност. Написан и приет от над 300 
комуникатори, блогъри и инфлуенсъри, това е харта от 10 
практически принципа, ръководещи поведението онлайн.

MEET - Медийно образование за справедливост и 
толерантност
(Media Education for Equity and Tolerance (2016-2018)) Università 
di Firenze/ Флоренски университет (university of Florence)
MEET е проект, финансиран от програма „Еразъм +“ на 
Европейската комисия. Той е насочен към насърчаване на 
критично мислене и междукултурно разбиране, както и 
осъзнато използване на медиите от младите граждани
в мултикултурните публични училища и демократичните 
общества. Основните дейности са

  •   Адаптиране и пре/проектиране на съществуващите 

       медийни образователни практики за справяне
        с учениците, изложени на риск от социално изключване 
       в междукултурни условия

  •    Изготвяне, тестване и оценка на 6 „сценария на обучение“, 
        базирани на критичен подход за грамотност в три 
        страни (Германия, Италия и Словения)

https://meetolerance.eu/ 

Реагирай– Респекти Равенство: Действащи и общуващи 
заедно (React- Respect and Equality: Acting and Communi- cat-
ing Together- Arci)
Проектът има за цел а) да събере качествени и количествени 
доказателства за омраза онлайн и предприети ефективни 
контрамерки; б) да идентифицира положителни примери за 
насърчаване на толерантността, противодействие на речта 
на омразата,улесняване на докладването и повишаване 
прозрачността на речта на омразата, споделянето между 
ключови участници; в) да насърчи медийната грамотност и 
разпространяването на контра-разкази сред младежите в 
процеса на мониторинг и противодействие на онлайн омразата 
и нетолерантността към представители на мюсюлманската 
общност.

http://www.reactnohate.eu/
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3.7
Видео спот на проекта

https://www.youtube.com/watch?v=B558dBsh3KM
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3.8
комуникационна 

кампания



МИГРАЦИЯ.
Фалшивите новини и стереотипите могат 
да отнемат живот.
Лъжите зад фалшивите новини крият реалните факти, вредят на хората 
и правят техните истории невидими. Миграцията винаги е била възможност  
за обществата и икономиките. Все още е. Спрете фалшивите новини, време 
е за истината. На коя страна сте?

ADV_NEMO(BUL)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  16:27  Pagina 2



Go!
      away

МИГРАЦИЯ.
НЯКОИ СТЕРЕОТИПИ СА ДВИГАТЕЛИ НА ОМРАЗАТА.
Лъжите зад фалшивите новини крият реалните факти, вредят на хората 
и правят техните истории невидими. Миграцията винаги е била възможност 
за обществата и икономиките. Все още е. Спрете фалшивите новини, време 
е за истината. На коя страна сте?

ADV_NEMO(BUL)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  16:27  Pagina 3



You Dupe

МИГРАЦИЯ.
НЕ ВСИЧКИ ФИЛМИ ИМАТ ЩАСТЛИВ КРАЙ. 
Лъжите зад фалшивите новини крият реалните факти, вредят на хората 
и правят техните истории невидими. Миграцията винаги е била възможност  
за обществата и икономиките. Все още е. Спрете фалшивите новини, време 
е за истината. На коя страна сте?

ADV_NEMO(BUL)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  16:27  Pagina 4



МИГРАЦИЯ.
НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ РАСИЗМА В СОЦИАЛНИТE МРЕЖИ.
Лъжите зад фалшивите новини крият реалните факти, вредят на хората 
и правят техните истории невидими. Миграцията винаги е била възможност 
за обществата и икономиките. Все още е. Спрете фалшивите новини, време 
е за истината. На коя страна сте?

ADV_NEMO(BUL)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  16:27  Pagina 5



                     Slap Slap Slap Chat Chat Chat    Slap Slap Slap Chat Chat Chat          

МИГРАЦИЯ.
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
МОГАТ ДА НАВРЕДЯТ НАСТИНА MHOГO.
Лъжите зад фалшивите новини крият реалните факти, вредят на хората 
и правят техните истории невидими. Миграцията винаги е била възможност  
за обществата и икономиките. Все още е. Спрете фалшивите новини, време 
е за истината. На коя страна сте?

ADV_NEMO(BUL)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  16:27  Pagina 6



3.9     
Интервюта, разказващи истории: 
от „голямата история“ на 
миграцията до „личните истории“ 
на мигрантите
Игра за слушане на аудио / 
https://youtu.be/Aogi_bPAU7g 

За да се отървем от стереотипите, може да бъде полезно 
първоначално да представим хората в ежедневието им, а не 
тяхната миграционна история и трудностите, срещани по време 
на пътуването им до новата страна. Играта включва няколко 
аспекта, които дават улики за произхода на интервюираните 
хора, но се фокусира върху хобитата им, семейния им живот, 
интересите им, надеждите им за бъдещето.

Чрез тази игра за слушане на аудио и със съдействието на видео или 
компютърна прожекция, участниците може да изберат да слушат 
аудио подкаст. Идеята е да се скрие произхода на човека чрез 
озвучаване от актьор или компютърно-генериран глас, който да 
чете интервютата, направени от участниците в проекта. Историите 
в играта всъщност са истински разкази на 10 души с мигрантски 
произход, живеещи в страните, партньори по проект NEMO.

Участниците няма да могат веднага да идентифицират 
произхода на интервюирания. Самостоятелно у дома или 
заедно с учител или обучител, участниците трябва да се 
опитат да разпознаят човека и следователно да премахнат 
предразсъдъците и дискриминацията, често свързани с цвета 
на кожата или страната на произход.

(Моля изберете държавата, от която смятате, че е този човек? – 
Румъния; Сирия; Германия; Русия)

Here is the screen that participants can see after having guessed the 
right answer.

След като участниците дадат верен отговор, учителят или 
обучителят може да им даде още информация за човека и 
страната му на произход – защо я е напуснал, колко време е 
пътувал. Ако участниците играят играта с приятели или сами, 
те могат да потърсят информация в интернет и след това да 
обменят знания.

Ще бъде трудно да отгатнете верният отговор, защото знаците 
за произхода на тези хора няма да се появят веднага. По този 
начин участниците ще се изправят лице в лице със собствените 
си предразсъдъци и стереотипи.
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Please select a country from wich you 
think this person is coming from

   Romania
   Syria
   Germany
   Russia

https://youtu.be/Aogi_bPAU7g  
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Брой прекосени държави преди пристигането във Франция: ... 15
Какво най-много ти липсва от страната ти: ... Семейството)

А сега може да изиграете играта отново като изслушате останалите 
записи и изпълните същата процедура!

Това е екранът, който участниците ще видят след като познаят 
верния отговор.

Справихте се успешно!
Ето още малко информация за човека:

Страна на произход:...Сирия
Пол:... Жена
Възраст:....24

Причина за напускане на страната: ... Война
С кого е напуснала: ... Сама

Дата на напускане:... 12 май 2015
Дата на пристигане във Франция: ... 27 октомври 2018
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Well done!

Here a few more information about this person:

Country of origin  /  Syria
Gender  /  Female
Age /  24 Years old
Reason for leaving your country  /  War
Who did you leave with  /  Alone
Date of departure  /  12 May 2015
Date of arrival in France  /  27 October 2018
Nbers of countries crossed before arriving in France  /  15
What do you miss the most about your country  /  Family 3.9
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3.9.1
Разказване на самоличност
ИНТЕРВЮ 01   /  СИРИЯ - МЪЖ

СТРАНА НА ПРОИЗХОД : СИРИЯ

ПОЛ: МЪЖ

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: НАЛОЖИ СЕ ДА 
НАПУСНЕМ, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ГРАДА НИ НЕ БЕШЕ СИГУРЕН. 
ЕДИН ДЕН БЯХМЕ В ПАРКА И ОТНЯКЪДЕ ИЗКОЧИ ГРУПА 
МЪЖЕ С ОРЪЖИЯ И ЗАПОЧНАХА ДА СТРЕЛЯТ ПО ХОРАТА. 
БЯХ МНОГО УПЛАШЕН. ЗАРАДИ ТОВА НАПУСНАХМЕ.

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА : С РОДИТЕЛИТЕ И СЕСТРА СИ

ДАТА НА НАПУСКАНЕ : 2014

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ : 2014. ПЪТУВАХМЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА, 
НО НЕ СИ СПОМНЯМ ДОБРЕ, БЯХ МАЛЪК.

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ : НЕ СЪМ СИГУРЕН, НО 
ПОМНЯ,ЧЕ ЗА КРАТКО БЯХМЕ В ТУРЦИЯ.

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: ЛИПСВАТ 
МИ ПРИЯТЕЛИТЕ, ЧУДЯ СЕ КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО С ТЯХ, НЕ 
ЗНАМ КЪДЕ СА.

  112      СЪДЪРЖАНИЕNEMO

ИНТЕРВЮ 02   /  АФГАНИСТАН - ЖЕНА

СТРАНА НА ПРОИЗХОД : АФГАНИСТАН

ПОЛ: 19

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: МОЕТО 
СЕМЕЙСТВО НАПУСНА СТРАНАТА ЗАРАДИ ТАЛИБАНИТЕ 
И СЕ ОПИТАХМЕ ДА ЖИВЕЕМ 8 ГОДИНИ В ИРАН. НЕ БЕШЕ 
ЛЕСНО В НАЧАЛОТО, НО НЕЩАТА СЕ ВЛОШИХА, ЗАЩОТО 
ХОРАТА В ИРАН НЕ ЖЕЛАЕХА ДА ПОМАГАТ НА БЕЖАНЦИ 
ОТ АФГАНИСТАН. МОИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ МОЖЕХА ДА 
СИ НАМЕРЯТ РАБОТА. И НАПУСНАХМЕ ПРЕЗ ТУРЦИЯ. 
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ЗАГУБИХМЕ БАЩА СИ ПО ПЪТЯ ПРЕЗ 
ТУРЦИЯ, ТОЙ ПОЧИНА. ПРИСТИГНАХМЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
2016 ГОДИНА И КАНДИДАТСТВАХМЕ ЗА УБЕЖИЩЕ.

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА : С РОДИТЕЛИТЕ СИ И СЕСТРА МИ

ДАТА НА НАПУСКАНЕ : 2008

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ : НОЕМВРИ 2016

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ : 3 – ИРАН, ТУРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: ЖАЛКО Е, 
НО НЕ МИ ЛИПСВАТ МНОГО НЕЩА ОТ РОДИНАТА МИ, МАЙКА 
МИ И БАЩА МИ ГОВОРЕХА ЗА ТОВА КОЛКО ХУБАВО Е БИЛО В 
АФГАНИСТАН ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО СА БИЛИ МЛАДИ.

3.9



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 4

ИНТЕРВЮ 03   /   ГАМБИЯ - МЪЖ

СТРАНА НА ПРОИЗХОД :  ГАМБИЯ

ПОЛ: 19

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ?

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА СИ: САМ

ДАТА НА НАПУСКАНЕ: 2016

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: 2017

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ: 4+ (СЕНЕГАЛ, МАЛИ, 
БУРКИНА ФАСО И ДРУГИ СТРАНИ, КОИТО НЕ СИ СПОМНЯМ, 
КАКТО И ПУСТИНЯТА САБХА В ЮГОИЗТОЧНА ЛИБИЯ)

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: 
РОДИТЕЛИТЕ МИ

ИНТЕРВЮ 04   /   САЛВАДОР - ЖЕНА

СТРАНА НА ПРОИЗХОД:  САЛВАДОР

ПОЛ: ЖЕНА

ВЪЗРАСТ: 35

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ВОЙНАТА 
И ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА: САМА

ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ: ? 

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: ?

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ ДА 
СТИГНЕТЕ ДО ИТАЛИЯ: 2 (ИМАХ СПИРКА В ИСПАНИЯ И СЛЕД 
ТОВА В ИТАЛИЯ)

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: НАЙ-
МНОГО МИ ЛИПСВА РАБОТАТА МИ ТАМ. РАБОТЕХ ТАМ 
КАТО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В БОЛНИЦА
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ИНТЕРВЮ 05   /   МАЛИ - МЪЖ

СТРАНА НА ПРОИЗХОД :  МАЛИ

ПОЛ: МЪЖ

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ОБУЧЕНИЕ

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА: СЪС СЪПРУГАТА СИ

ДАТА НА НАПУСКАНЕ: 11 НОЕМВРИ 2008

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: 11 НОЕМВРИ 2008

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ: 2, ОТ БАМАКО ДО ВИЕНА ЗА 
10 ЧАСА, СЪС СПИРКА ВЪВ ФРАНЦИЯ

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: 
НЕ МИСЛЯ, ЧЕ ТЪГУВАМ ЧАК ТОЛКОВА... НА ВСЕКИ 
ДВА МЕСЕЦА ЛЕТЯ ДОТАМ!

ИНТЕРВЮ 06   /   КЕНИЯ - ЖЕНА

СТРАНА НА ПРОИЗХОД :  КЕНИЯ

ПОЛ: ЖЕНА

ВЪЗРАСТ: 36

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ОБУЧЕНИЕ

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА: САМА

ДАТА НА НАПУСКАНЕ: 16 СЕПТЕМВРИ 2008

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: 20 СЕПТЕМВРИ 2008

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ: СПРЯХ В ДУБАЙ ЗА НЯКОЛКО 
ДНИ

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: 
ЛИПСВАТ МИ ПРИЯТЕЛИТЕ; ДОМА; КУЛТУРАТА; 
ОБЩНОСТТА И ОТ ВСИЧКО ПО МАЛКО
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ИНТЕРВЮ 07   /    НИГЕРИЯ – МЪЖ

СТРАНА НА ПРОИЗХОД :  НИГЕРИЯ

ПОЛ: МЪЖ

ВЪЗРАСТ: 19

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: РЕШЕНИЕТО НЕ 
БЕШЕ МОЕ, А НА СЕСТРА МИ

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА СИ: СЪС СЕСТРА СИ, НО СЕ 
РАЗДЕЛИХМЕ В ЛИБИЯ. ХОРАТА ТАМ НЕ МЕ ПУСНАХА ДА СЕ 
КАЧА НА ЛОДКАТА, В КОЯТО ТЯ СЕ КАЧИ. НЯМАМ НОВИНИ 
ОТ НЕЯ ПОЧТИ 2 ГОДИНИ. МИСЛЯ СИ , ЧЕ Е МЪРТВА.

ДАТА НА НАПУСКАНЕ: 27 АПРИЛ 2017

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: ЮЛИ 2017

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ 
ПРИСТИГАНЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ: 7 (НИГЕРИЯ, НИГЕР, ЛИБИЯ, 
ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ФРАНЦИЯ)

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: 
ПРИЯТЕЛИТЕ МИ

ИНТЕРВЮ 08   /   УКРАЙНА - ЖЕНА

СТРАНА НА ПРОИЗХОД:  УКРАЙНА

ПОЛ: ЖЕНА

ВЪЗРАСТ: 55

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ОМЪЖИХ СЕ ЗА 
ЧУЖДЕНЕЦ

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА: САМА

ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ: ЮНИ 2007

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: ЮНИ 2007

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ ДА 
СТИГНЕТЕ ДО ИТАЛИЯ:1 (БЕЛГИЯ)

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: МОИТЕ 
ПРИЯТЕЛИ И СЕМЕЙСТВОТО МИ
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ИНТЕРВЮ 09   /   ЮГОСЛАВИЯ -МЪЖ

СТРАНА НА ПРОИЗХОД:  ВОЙВОДИНА, ЮГОСЛАВИЯ
ПОЛ: ЖЕНА

ВЪЗРАСТ: 55

ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА: ОМЪЖИХ СЕ ЗА 
ЧУЖДЕНЕЦ

С КОГО НАПУСНАХТЕ СТРАНАТА: САМА

ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ: ЮНИ 2007

ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ: ЮНИ 2007

БРОЙ СТРАНИ, ПРЕЗ КОИТО СТЕ ПРЕМИНАЛИ ПРЕДИ ДА 
СТИГНЕТЕ ДО ИТАЛИЯ:1 (БЕЛГИЯ)

КАКВО НАЙ-МНОГО ВИ ЛИПСВА ОТ ВАШАТА РОДИНА: МОИТЕ 
ПРИЯТЕЛИ И СЕМЕЙСТВОТО МИ
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Съдържанието на този документ отразява вижданията 
само на неговите автори и е изцяло тяхна отговорност. 
Европейската комисия не поема никаква отговорност за 
информацията, която този документ съдържа.

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant 
discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 - NEMO -  AMIF-2017-AG-INTE
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УВОД
Този документ е разработен от Ares 2.0 srl в рамките на 
финансирания от ЕС проект „НEMO -  използване на новите 
медии в образованието за преодоляване на дискриминацията 
по отношение на мигрантите” (Договор за безвъзмездна 
помощ № 821553 - NEMO - AMIF-2017-AG-INTE).

Проектът НEMO има за цел противопоставяне на същест-
вуващите стереотипи спрямо граждани на трети страни 
чрез мултиплициращата роля на онлайн комуникацията 
и повишаване на осведомеността, както и чрез обучение 
на младите хора посредством онлайн инструменти. Целта е 
тяхното насочване към съзнателна и балансирана употреба на 
наличната онлайн информация за мигрантите и гражданите 
на трети страни. Създаден е иновативен Наръчник за средни 
училища (деца от 11 до 14 години), въз основа на реални данни, 
подкрепени с иновативна широкомащабна комуникационна 
кампания. Този инструментариум подпомага учениците и 
учителите в действията им срещу дискриминацията спрямо 
мигрантите; играе активна роля срещу изкривеното възприемане 
на феномена и дезинформацията в социалните медии.

Наръчникът се състои от няколко модула, които разчитат на 
активното участие на учениците в образователните инициативи, 
включително при заснемане на видео интервю с мигранти. 
В съответствие с тази специфична рамка са разработени и 
настоящите насоки. Целта на този документ е да подпомогне 
учениците при заснемане на техните любителски видео 
интервюта, като предоставя съвети за реализирането им почти 
без никакви разходи, отчитайки само основните технически 
изисквания. В резултат на това, съдържанието представено 

тук, не е напълно изчерпателно. По същия начин очакваният 
резултат не е професионално видео интервю, а продукт, който 
да бъде приложен за образователни или обучителни цели.

Документът илюстрира как се прави видео интервю по метода 
„направи си сам“ с нулеви или много ниски разходи, т.е. как да 
направите видео интервю със софтуер със свободен достъп и 
аматьорско оборудване, следвайки методологиите, използвани 
от професионалистите, но без да се очаква достигане до 
професионално ниво.

Ръководството е разделено на 4 части. Първите три са по-общи 
и теоретични. Последната е по-практична.

В първата част са представени основните елементи, от които е 
съставен всеки видео продукт. 

Във втората част са представени техническите аспекти, които 
могат да повлияят и променят всеки видео продукт. 

В третата част е включено описание на оборудването, което 
обикновено се използва във видео интервюта, и онова, което е 
подходящо при заснемането на любителско такова. 

Последната част е своеобразно обобщение на цялата 
информация и обобщава стъпките, които трябва да имате 
предвид преди, по време и след видео интервюто. 

Краткият речник в приложението ще помогне в разбирането на 
някои термини, свързани със света на видео създаването.

4
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За интервю, което включва в кадър само интервюирания 
обект без събеседник, добра практика е да се гарантира, че 
изображението се балансира от посоката на погледа му. С 
други думи, ако обектът гледа надясно в кадъра, можем да 
го преместим балансирано вляво (и обратно); уверете се, че 
интервюиращият се намира вдясно от филмовата камера.

ПЪРВА ЧАСТ - ЕЛЕМЕНТИ НА ВИДЕО КОМПОЗИЦИЯТА
1. Обекти

Във видео интервютата принципно участват много хора. От 
една страна, това са оператори, режисьори и т.н., но също така 
редактори и журналисти, а от трета страна това е интервюираният.
В любителското видео интервю цялата тази динамика се свежда 
до най-същественото. Тук изхождаме от хипотезата, че от една 
страна ще имаме видео производителя и интервюиращия; от 
друга - анкетираният.

2.  Кадър

Кадърът е частта от физическото пространство, която се улавя 
от обектива на филмовата камера.
Рамкираната част на обекта не се използва само за описателни 
цели, но определя и емоционалната реакция на зрителя. 
Колкото по-малко е разстоянието, толкова по-интимни са 
отношенията между обект и зрител, който изобразявате.
За провеждане на интервю най-вече се използва близък пл

Фигура 1 – Близък план

Фигура 2 – Среден план

Фигура 3 – Детайли/Особености
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   •    Заснета отдолу фигура (Фигура 6): Заснет отдолу нагоре,
         обектът ще изглежда по-внушителен и с по-важно значение.

Стандартен кадър (Фигура 7): най-добрият избор в повечето 
случаи; камерата е позиционирана на нивото на очите, така че 
обектът да е на същото ниво като погледа на зрителя.

2.2  Композиция на кадъра

Сред множеството композиционни методи на кадриране, 
правилото на третините е сред най-известните и най-старите, 

Ако поради някакви причини камерата е била поставена точно 
пред интервюиращия, за да предпази обекта да гледа директно 
в камерата, интервюиращият може да даде инструкции на 
интервюирания да гледа в дясната страна на камерата, за по-
естествен ефект.
Човек, който говори и гледа в камерата, създава впечатление, 
че се обръща директно към зрителя; това е желан ефект при 
работа с професионалисти (политици, актьори, журналисти или 
телевизионни водещи), но се разминава много с целта на това 
интервю.

2.1 Гледна точка и ракурс

Ъгълът, под който е заснет човек, може напълно да промени 
значението и първоначалното намерение на интервюто.    

Ето трите най-често срещани примери
     •    Заснета отгоре фигура (Фигура 5): Позиционирането 
           на камератаотгоре надолу създава впечатление за
           омаловажаване на обекта и го прави да изглежда по-малък 
           и не толкова важен.

Фигура 4 – Стандартен начин на заснемане

Фигура 5

Фигура 6
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Много мобилни и телефонни камери вече имат подобно 
графично линейно разграфяване. Не забравяйте обаче, че това 
не е единственото правилно решение и може съвсем безопасно 
да се пренебрегне, ако знаете какво правите.

СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДРИ: „Безопасна активна зона“ 
е тази част от изображението, която очертава рамката. 
В тази област не би трябвало да има никакво важно 
действие или заглавие, което при различните устройства 
да може да бъде изрязано.

С помощта на две вертикални и две хоризонтални линии 
изображението се разделя на 9 части. Пресечните точки 
на линиите са тези, в които окото ни най-вероятно ще се 
съсредоточи, като по този начин образите ще бъдат по-
динамични.
Това не означава, че обект, който е перфектно разположен 
в центъра, ще бъде „на погрешна позиция“, а означава, че 
композицията ще бъде толкова хармонична, че окото на зрителя 
няма да се стреми да следи пресечните точки и композицията 
ще бъде по-малко динамична и завладяваща.

Фигура 7

Фигура 8 - Обект, позициониран в центъра

Фигура 9 - Същият обект, позициониран на базата на правилото на третините

Фигура 10 – Безопасна активна зона
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3.Движения на камерата

Друг основен видео комуникационен инструмент са движенията 
на камерата. Основните движения на камерата могат да бъдат 
разделени на 3 вида:

   •    Панорама: фиксирайте стойката и завъртете видеокамерата
         на главата на стойката.
   •    Проследяващ кадър: фиксирайте главата на статива 
         и премествайте камерата с количка.   
   •    Увеличаване: кадърът е приближен с помощта на
         аналогична оптика или чрез цифрово настройване, в 
         случай, че качеството позволява това.

Често срещана грешка е да се движи камерата без конкретна 
цел, вярвайки, че така се придава динамичност на видеото. 
Например, може да се случи да видите интервюта, в които 
събеседникът и журналистът са следвани от преносима камера, 
която се движи напред-назад. Резултатът от такова решение е 
единствено  объркан зрител и да разсеян от темата, която се 
разисква в интервюто. В ежедневието най-често събеседниците 
се гледат в очите и затова е важно и във видеоклипа да се 

възпроизведе този естествен механизъм, за да се получи 
добър продукт. Използването на движенията на камерата по 
време на интервю по принцип не се препоръчва, особено за 
тези, които са начинаещи и разполагат с ограничени ресурси. 
Това не означава, че в други ситуации движението на камерата 
е не само позволено, но е и решение, до което човек е принуден 
да прибягва, както в случая с уличната журналистика или 
в журналистическите репортажи, където интервюиращият 
понякога е принуден да гони събеседниците си.

4. Осветление

Както в случая с ъгъла на заснемане, светлината също може 
напълно да изкриви смисъла на нашето видео. Представете 
си интервю, което е заснето срещу светлината с обект в пълна 
сянка и обратното – силно осветено интервю: първото ще 
подложи обекта на заснемане на риск, а във втория случай 
рискът ще бъде минимизиран и ние ще бъдем готови да 
слушаме в съвсем различна ситуация.

Фигура 11 – Движения на камерата

Фигура 12 – Пример за обект, позициониран срещу светлината
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Различните схеми на осветление, които са достъпни онлайн 
позволяват дискретно заснемане, което води до промяна 
дори и с евтини и подходящи за начинаещия материали. 
Организирането дори и на аматьорско осветление създава 
големи затруднения на начинаещите. Така че в нашия случай 
просто ще използваме максимално много слънчевата светлина 
за ключово осветление и ще я комбинираме с друга светлина, 
която е налична на избраното място. Предварително трябва да 
направим оглед, да прогнозираме пътя, по който ще се измества 
слънчевата светлина в околната среда, сенките, които ще се 
създадат (допълващо осветление). Ако е възможно най-добре 
е използването на изкуствена светлина или на бяла отразяваща 
повърхност, за да се смекчат сенките на нашия обект.

Съвет: Ако поставим в рамка кадърът с по-тъмната част на 
обекта с най-осветената, ще придадем повече дълбочина.

5. Местоположение

Местоположението значително повлиява както резултата 
от видеоклипа, така и качеството на нашата операторска 

Професионалното стандартно осветление, често пъти 
специално организирано за заснемане на интервюта, се нарича 
“Триточково осветление” и се състои от:

     a) Ключово осветление: основният източник на светлина.
     b) Допълващо осветление: светлината, която омекотява 
               контрастите на лицето, сенките и ефекта „chiaroscuro“; 
               може да бъде използвана и отразяваща повърхност, 
               като бял полистиролов панел например.
     c) адно осветление (контрово): това осветление 
              се разполага срещу допълващото осветление, точно зад 
              обекта, и позволява да се очертаят контурите и да се 
              отдели обекта от фона. 

Фигура 13 –Пример за ясен обект

ФИГУРА 14 –Схема на триточково осветление по метода „направи си сам“

ФИГУРА 15 – Пример за обект, позициониран срещу светлината

Camera

Key light

Back light

Fill light

Camera

Light

Reflective panel

Window
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всички тези досадни “бели шумове” могат да предизвикат 
голям проблем при редактирането, особено когато се монтира 
един клип кадър с друг. В най-лошия случай кадрите могат да 
станат неизползваеми.
За фон на интервюто често обикновената, бяла или черна стена 
е най-доброто решение, особено ако обектът, който говори, 
няма връзка с мястото, където се намира. Трябва да е ясно, че 
когато снимаме спортист, стена с висящи на нея китари няма да 
е подходящо решение, тъй като това би разсеяло зрителя и би го 
объркало. Така че, ако нямате подходяща “обкръжаваща среда”, 
се препоръчва да я направите неутрална или да я скриете.
Един от начините да скриете разсейващите детайли на фона 
е да се съсредоточите само върху обекта и да оставите фона 
замъглен. За да се постигне този ефект обаче, има нужда от 
много сценографски решено пространство между фон и обект, 
добро осветление и функции на камера или телефон, които ни 
позволяват да действаме и на ръчен режим. 

Съвет: Ако е възможно, винаги проверявайте мястото 
на снимане един ден преди същинското заснемане, за да 
предвидите повечето проблеми, с които ще се сблъскате 
по-късно. 
 

ВТОРА ЧАСТ – ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОТО
1. Разделителна способност и формати на кадъра

Обикновено пикселът (най-малка единица, “точка”, която 
съставя цифровото изображение) се използва за измерване 
на разделителната способност на видео. Използваните днес 
формати са следните:

работа. По-долу са дадени поредица от предложения, за да се 
осигури добър подбор на мястото, където ще се проведе видео 
интервюто.
Ако има големи прозорци, естественото осветление може 
да бъде от голяма полза, но имайте предвид, че с времето 
слънцето ще се придвижи и само един облак ще е достатъчен, 
за да компрометира целия снимачен процес. Така че, помислете 
за времето и продължителността на интервюто.
Може да се случи така, че най-добре осветеното място е далеч 
от контакта. Поради тази причина винаги е добре да имате 
разклонители и зарядно, например, ако използвате мобилния 
си телефон за снимане. За да избегнете инциденти, залепете кабелите 
на земята с лепяща лента.

Опитайте се да намерите възможно най-тихото място: шумът 
от трафик, от строителна площадка, звукът от климатика - 

ФИГУРА 16 – Комплект: разстоянията

При заснемане на кадър със 
средно близък план, една 
от камерите трябва да бъде 
разположена на поне метър 
и половина от обекта, който 
ще бъде сниман. Отделете 
време внимателно да изберете 
местоположението, като 
се съобразите с наличното 
пространство. Имайте предвид, 
че ако носите осветление със 
себе си, или пък екипът ви 
е съставен от повече хора, 
мястото може да се окаже 
недостатъчно.
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със сигурност прави видеото по-професионално, по-прецизно и 
съвместимо с различните ситуации.
  
2.1 Фокус

При модерните цифрови фотоапарати и телефони със средно 
високо качество често ще има активирана функция, наречена 
„разпознаване на лица“, която винаги държи обекта във 
фокус, като разпознава лицето му. В нашия случай този режим 
е препоръчителният. Ако функцията не е налице, проверете 
наличните опции, но не пропускайте тази много важна част.

Съвет: Трик за фокусиране с камерата е да се увеличи 
максимално обекта, така че да стане фокусиране върху 
детайлите на лицето и след това връщане към стандартното 
заснемане с лещи; т.е. с максимално увеличение на обекта, 
да се съсредоточите върху детайлите на лицето и след това 
да се върнете към оригиналния кадър с обектива.

     •    1280x1080: HD Ready
     •    1920x1080: Full HD
     •    3840×2160: Ultra HD (2K)
     •    4096×2160: 4K
     •    1080x1920: Full HD (подходящ формат за вертикални
           снимки и за секция Story в социалните мрежи)     
     •    1080x1080: Квадратно видео (Подходящо за ползване 
           при социалните мрежи)

2. Настройки на камерата

След като e установен най-добрият кадър и ъгъл на гледна 
точка и ракурс, трябва да се калибрира цвета, да се разположи 
правилно обекта и фокусът да бъде върху него. Това може да 
се направи по различни начини и по-специално в два режима: 
опростен, който се състои в това да позволим на устройството 
да настройва автоматично настройките и ръчен режим, което 

Фигура  18 - Разпознаване на лица
Фигура  17 -Разделителна способност и пропорции

480 SD
720x480

1080 HD
1920x1080

720 HD
720x480

4K (Ultra HD)
3840x2160

8K (Ultra HD)
7680x4320
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3. Звук

50% от успеха на видеото зависи от звука, особено при интервю.
Записването на звук от интервю със същото устройство, с което 
се снима е практика, която трябва да се избягва по две основни 
причини: прекомерно разстояние от устройството до обекта и 
ниско общо качество на микрофоните, доставяни към камерите 
(със средно до високо качество).
Просто, но ефикасно решение за аматьорско видео интервю би 
било да има Lavalier (тоест джобен микрофон), който да бъде 
свързан към мобилен телефон (онлайн има такива на много 
ниски цени). Освен това, при липса на специален микрофон, е 
възможно да се използва втори мобилен телефон за запис на 
звук (например в джоб, като се има предвид, че технологията 
на мобилните телефони в наши дни е сред най-добрите за 
любители на аудио запис.

2.2 Експозиция

Експозицията дава възможност да се вземе решение колко 
светлина трябва да влиза в камерата. Това ще повлияе върху 
целия процес на видео заснемане.

Съвет: Избягвайте силни източници на светлина зад 
интервюирания, освен ако умишлено не искате да го скриете

2.3 Баланс на бялото

Ако не се използват настройките за баланса на бялото, цветовете 
на видеозаписа ще бъдат много различни от реалните.
Бялата точка се променя в зависимост от цветните температури 
на източника на светлина и поради тази причина погрешна 
стъпка означава получаване на неестествени цветни тонове на 
нашите изображения (сини, жълти или червени тонове).
Автоматичният баланс е отличен в повечето случаи, освен 
когато източниците на светлина са много различни и се 
комбинират помежду си (например неонови лампи / волфрам/ 
лед и слънчева светлина заедно).

2.4 Сертифициране ISO

ISO (светлочувствителност) стойността симулира способността 
на филма да „възприема“ и „приема“ светлината. Колкото по-
висока е, толкова повече “шум” и артефакти се получават върху 
изображението и се губи динамичният обхват (колко сенки и 
колко светлини се виждат). От друга страна, при условия на слаба 
осветеност, ще бъде добре малко да се повиши стойността. Целта е 
стойността да се балансира, след намиране на перфектния баланс 
между качеството на изображението и правилната светлина.

Фигура 19 - Микрофон Lavalier

          127     СЪДЪРЖАНИЕNEMO



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 12

Съвет: Операторът играе основна роля в екипа. Сред 

Съвет:  Записването на 10/20 секунди „бял шум“ (или фонов 
шум) ще бъде полезно по време на фазата на редактиране, 
за да помогне при покриването на всякакви внезапни шумове, 
паузи или нерешителност. Запишете поне 20 секунди бял 
шум, след като настройката е завършена, за да се избегнат 
промени в аудио покритието.

4. Редактиране, изрязване и избледняване на образа

Редактирането е началото на фазата на постпродукцията, тоест 
това е съвкупността от дейности, които се извършват, когато 
имаме всичко необходимо, за да работим върху окончателната 
версия на видеото.
Фазата на редактиране е най-деликатната, защото може да 
промени смисъла на цялото видео или умишлено, както се случва 
днес с фалшивите новини, или просто вследствие на грешка.
Техниките, които свързват един кадър с друг, са многобройни 
(някои примери са обяснени в речника по-долу). Тук ще 
се съсредоточим върху това, какво ни е необходимо за да 
създадем едно стандартно интервю.

Преход: преход от една рамка към друга или от един кадър 
към друг

Преходи между отделните паузи: паузи, нерешителност 
в речта, корекции, печатни грешки, кашлица: всички 
тези неща са част от начина на говорене на всеки. 
Правейки кратки преходи и изтривайки всичко, което 
размива смисъла на изречението ще получим по-линеен, 
динамичен, ясен и модерен видеоклип.

J и L Преходи: Тези съкращения получават името си от формата 
на аудио клипа и видеоклиповете и се използват под формата на 

 •

 
 •

 
 •

Фигура 20 - Линия на времето: J и L преходи

Audio

Video

Audio

Video
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софтуер за редактиране (вижте фигура 25), напр. когато аудиото 
на следващата сцена се припокрива с това на предишната сцена 
(J cut) или обратно във втория случай (L Cut). Полезна техника 
за динамичен диалог.

Пресечно избледняване: има десетки преходи, които 
следват повече или по-малко текущата тенденция; те могат 
да бъдат намерени доста лесно във всички програми за 
редактиране. Един прост трик да направите видеоклипа си 
възможно най-професионален е да не използвате никой от 
тях, а да се ограничите да използвате единствения, който 
има своя собствена разказвателна стойност: пресечно 
избледняване. Обикновено той свързва два момента от 
историята, разделени на пространство и / или време. В 
нашия случай кратък и почти незабележим cross fade (5/8 
кадър) може да направи отделянето на Jump Cut по-малко 
“трудно” и да украси окончателната версия на видеото.

•
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Съвет: Операторът играе основна роля в екипа. Сред 
многото задачи, които той изпълнява, съставя също 
„производствените доклади“ - описи, където накратко 
отбелязва кадрите, които са излезли добре и тези, които 
трябва да бъдат изхвърлени, за да се улесни редактирането. 
Ако имате възможност, дайте тази роля на човек от екипа. 

ТРЕТА ЧАСТ: ИНСТРУКЦИИ

1. Техническо оборудване

Професионалната окомплектовка изисква стабилни студийни 
стативи, много скъпи подвижни глави и две или три видеокамери, 
подредени на една и съща визуална ос (например, една за 
среден план, една за близък план и една за завъртане и детайли); 
микрофони от висок клас безжични Lavaliers, а също така и три 
студийни светлинни източници, за да бъде пълен комплекта.

Фигура 21 - Пълен комплект за композиция

Back (rim) light

Background 
light

Fill

Cam 1
Wide

Cam 1
Tight

Keylight

Background light

Mic
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Очевидно целта ни не е да съберем професионална екипировка, 
а да възпроизведем схема с това, което имаме в ежедневието си.
Не се препоръчва да правите снимки като държите камерата, 
следователно на първо място ще бъде подходящо да имате статив 
и държач за телефон - това е малко средство, което ви позволява 
да монтирате телефона на главата на статива. Ако нямате статив, 
опитайте се да активирате стабилизатора в устройството (ако 
има такъв) и се опитайте да поддържате рамката възможно най-
стабилна, като имате предвид, че стабилизацията ще намали 
малко качеството на видеото.
За тези, които нямат или не могат да получат евтин микрофон 
Lavalier, единствената възможност е да използват втори телефон 
и да използват приложение за запис на звук. Телефонът, който 
ще заснеме, ще бъде твърде далеч от събеседника и звукът без 
това устройство за поддръжка може да е лошо. Внимавайте да 
скриете телефона, използван за аудиозапис.
Светлината за запълване може да бъде заменена от панел от 
бял полистирол, който да отразява светлината върху обекта, но 
също така и от голяма лъскава карта с бяла повърхност или от 
всяка отразяваща повърхност, която имате на разположение. 
Единствената ви грижа е да погледнете ефективното 
изобразяване на светлината върху камерата, преди да 
продължите със заснемането.

Съвет: Ако решите да използвате няколко устройства за 
заснемане, постарайте се да ги настроите за една и съща 
визуална ос. 

2. Софтуер за обработка 
Някои от софтуерите за редактиране на видео, които най-често 
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се използват от професионалистите в момента са:

      •     Avid, Final Cut и Premiere Pro за редактиране      
      •     After Effects, Apple Motion и Fusion за визуални ефекти
      •     Logic Pro, Adobe Audition и Pro tools for audio 
             за постпродукция

Разходите за тези програми, въпреки че често се предлагат в 
пробни версии, като цяло са прекомерни скъпи за студенти и 
начинаещи. Следователно е целесъобразно да се пристъпи 
към други решения, които могат да гарантират достъп до 
ключовите спецификации на този софтуер за редактиране, 
безплатно или почти безплатно.

Накратко, основните елементи на интерфейса на софтуера 
за редактиране са: времевата линия, където ще се показват 
вашите клипове с времеви код; инструментите за извършване 
на изрязване, избледняване и преместване на видеоклиповете 
и два монитора, които ще ви показват предварителен преглед 
на кадрите и клиповете в процеса на редактиране.

По-долу е представена селекция от безплатни мулти-
платформени алтернативи за компютри и мобилни телефони:

2.1 Безплатен софтуер за десктоп решения Свободен 
софтуер за десктоп

Програмите за обработка на видео съществуват в различни 
операционни системи. iMovie за Macintosh наприме,р е опростената 
и безплатна версия на професионалния софтуер Final Cut, а също 
така включва мобилна версия за iPhone. За тези, които използват 
този смартфон за снимане, iMovie е може би най-доброто решение 
за начално ниво. За тези, които имат персонален компютър обаче, 
настоящият основен софтуер е само редакторът за снимки на Win-
dows 10 (или за по-старите версии на системата “Windows Movie 
Maker”), който има много ограничения.
Препоръчително е да работите върху финализирането на 
видеото чрез компютър, а не през мобилен телефон поради 
няколко причини: софтуерът за настолен компютър е по-
напреднал и работният процес е много по-опростен в сравнение 
с мобилната версия. Мобилните приложения всъщност са 
функционални в по-висок клас смартфони и ще бъде почти 
невъзможно да се обработи видео с евтин смартфон.

По-долу е посочена колекция от свободен софтуер:

Фигура 22 - Основни елементи за дигитално редактиране
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Shotcut: свободен, мултиплатформен софтуеър, който 
може да обработва материал до 4К и с лесен за ползване.

Решението ДаВинчи - свободната версия на този софтуеър 
е идеален за малко по-сложни проекти. Разполага с лесен 
за научаване интерфейс (много ръководства са налични

 •

 •
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: КАК ДА ПРАВИМ ИНТЕРВЮ?
Да бъдеш пред камерата е стрес за тези, които не са 
професионалисти или актьори. Следователно, в любителските 
продукции една от първите задачи на интервюиращия или 
на създателя на видео е да проведе интервюто с лекота. 
Например, избягвайте да третирате интервюирания като 
обект, от който просто ще получите информация, докато сте 
заети със снимачната площадка и настройката на камерите, а 
използвайте този момент като първа възможност да проведете 
приятелски разговор.
След като оборудването за снимане (камера, телефон) се 
включи, ще е необходимо да започнете с въвеждащи въпроси 
(напр.: Можете ли да ми кажете нещо за себе си Кой сте, Откъде 
идвате, Каква е вашата работа, На колко години сте, От колко 
време се занимавате с това? и т.н.), след което постепенно 
да преминете към по-сложни въпроси, които ще бъдат в 
центъра на вниманието при заснемането на видео интервюто. 
Впоследствие, във фазата на редактиране, внимателно 
ще подберете интересните части, които да използвате във 
финалната версия.
След като обработите съдържанието на интервюто в процеса 
на редактиране, добра практика е да покажете резултата на 
интервюирания, преди да го публикувате и да го попитате 
дали смята, че отговаря на казаното от него. Всъщност, 
рискът при редактиране да представите напълно погрешно и 
да обърнете значението на казаните думи е голям, особено 

онлайн), има отлични функции по отношение корекцията 
на планове, има добре разработен аудио интерфейс, а 
освен това лесно се синхронизира с Multi Cam. https://
www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/

Blender: завършен, мултиплатформен професионален 
софтуер (Windows, Mac and Linux). Създаден като 3D 
модел, който наскоро бе обновен с нови инструменти за 
редактиране от най-висок клас на видео съдържание, за 
специални ефекти и 2D анимация. От друга страна не се 
препоръчва за начинаещи, тъй като достъпът да него е 
много затруднен https://www.blender.org/.

2.2 Мобилен софтуер

Adobe Premiere Clip: това е безплатната мобилна версия 
на професионалния софтуер за десктоп; както всички 
приложения за смартфони той има ограничени функции, но 
е отлична отправна точка. Той също така има възможност да 
редактира проекта в професионалното приложение или да 
споделя окончателното видео директно в социалните медии. 

GoPro e Quick: две приложения, създадени първоначално 
за едноименната камера, но също така полезни за 
видеоклипове, направени директно с мобилния телефон. 
Те имат малко пространство за действие, но създават 
готови мобилни видеоклипове, имат бърз и интуитивен 
интерфейс, с възможност за добавяне на ефекти и музика 
с изключителна бързина. Те са безплатни, но оставят 
воден знак с логото на GoPro на видеоклиповете, което е 
трудно да се премахне. Полезно е за експериментиране на 
начинаещи.

 •

 

 
 •

 •

 

Clips: той е еквивалент на Apple на приложението Go-
Pro, но с различни ефекти, предназначен за социални 
видеоклипове. Полезно за експерименти.

 •
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Къде ще качите/публикувате вашето видео?
Организирайте заснемането, като вземете предвид 
медията, на която ще се излъчва интервюто - ако то ще 
се показва главно по телевизия и компютър, изберете 
хоризонтално заснемане, ако пък основно ще се излъчва 
в социалните медии - вертикална версия за публикуване в 
секция „Истории“ (Instagram и Facebook).

Проверете внимателно настройките на камерата/ 
телефона: качеството на записа, баланса на бялото, 
експозицията, ISO стойността и фокуса.

Уверете се, че батериите на вашия фотоапарат или телефон 
са добре заредени и имате зарядно с достатъчно дълъг кабел 
или каквито и да било разклонители, за да можете да снимате 
комфортно.

Проверете дали има място на картата памет или в 
телефона. За предпочитане използвайте празни карти и 
освободете колкото се може повече място на телефона.

Помолете онези, които не участват активно в създаването 
на видеоклипа да напуснат помещението: кашлица, смях, 
случайно въздействие може да разсее интервюирания, да 
компрометира качеството на звука и самия видеоклип.

Уверете се, че всички мобилни телефони са изключени 
по време на снимане и ако снимате с мобилен телефон, не 

забравяйте да активирате самолетен режим.

Поставете интервюиращия вдясно от основната камера/
телефон на същата. Тя трябва да бъде на височината на 
този, който задава въпросите.

Ако това е първото видео интервю, което правите, 
направете тест преди реалния ден на снимките. Това 
ще бъде възможност да предвидите всички грешки 
и технически проблеми и да ги коригирате,преди да 
направите реалния запис.

Ако използвате повече от една камера и допълнително 
осветление, не се притеснявайте на глас да обявите 
„Светлини, камера и действие!“ за начало на снимките, както 
правят професионалните режисьори. По-често отколкото си 
мислите се забравя стартът на камерата, затова даването на 
старт на глас е добро решение.

Ако използвате микрофони и външен рекордер, не 
забравяйте да използвате и клапа (или да направите 
единичен и кратък клик пред камерата), за да 
синхронизирате лесно звука в постпродукцията.

След като сте показали старта с клапата изчакайте няколко 
секунди, преди да започне интервюто. По същия начин, като 
приключите снимането изчакайте няколко секунди преди 
да обявите край. Това значително ще улесни работата по 
време на редактиране.

Използвайте слушалки, за да проверите нивата на звука.

 
 
 •

 
  
 •

 

 
 •

  
 

 •

 
 
 •

 

 •
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когато  нямате опит; може да изопачите смисъла на някои 
отговори без дори да го осъзнаватеосъзнавате.

1. Подготовка за видео интервю
 
 •

 
   

 •

 
 •

   •

 
 •

 •

 

2. По време на видео интервюто
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Експортирайте видеоклипа си по съгласуван начин с 
изискванията на платформата, където трябва да го качите. 
Най-използваните формати на платформите са .mov 
.mp4 .avi, докато най-използваният кодек е H264, който 
поддържа отлично качество и ниско тегло.

3.  След заснемане  

 •

 
  
 

Избягвайте въпроси, на които може да има отговори „да“ 
или „не“. Освен това е добре да помолите анкетирания 
да повтори темата по време на запис, в противен случай 
бихме имали безсмислени и прекъснати отговори по време 
на редактиране (напр. Как се казвате? Моето име е ...)

Винаги изчаквайте няколко секунди преди 
интервюираното лице да завърши изречението си и да 
зададете следващ въпрос и най-вече никога не покривайте 
отговорите си с гласа си, в противен случай по време на 
редактиране ще бъде по-трудно да свържете кадрите.

Правете малки почивки от няколко секунди между 
всеки въпрос, това ще ви помогне по време на редактиране.

Направете тест на звука и картината. Снимайте 30 
секунди видео и аудио, експортирайте към лаптоп, където 
можете да видите грешки с по-голяма яснота и удобство, 
за да ги коригирате веднага и да не ги повтаряте в цялото 
видео.

Изтеглете всички видео и аудио файлове и направете 
резервно копие за всеки случай и на друго устройство

След като кадрите са качени и аудиото е синхронизирано 
в софтуера за редактиране, изрежете повторенията и 
въпросите на интервюиращия с техниката jump cut.

Добавете долната третина и заглавията за отваряне и 
затваряне със софтуера за редактиране.

 •

 
  
 

 •

 

 •

 •

 •

 •

 •
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Свръх отворен план (EWS, ELS, XLS): кадър, който дава 
представа за обкръжаващата среда в нейната й цялост

Далечен план (WS): кадър, най-близък до това, което виждаме 
с просто око. Тук човешката фигура не е основен предмет, но 
груповите действия ясно се различават.

Общ план: (LS o FS): човек се снима в пълен ръст, а средата 
около него е ясно видима и разпознаваема.

Среден план (MS): снима обекта от кръста нагоре и дава много 
детайли от обекта. Подходящ е за кадри от много детайлизирана 
сценография.

Средно близък план (MCU): разкрива част от средата, обектът 
е хванат заснет до раменете, кадърът представлява обичайно 
приетото разстояние по време на разговор.

Кадър в близък план (CU): лицето е много близо, това е 
интимно разстояние, рядко в живота се приближаваме толкова 
близо до хората, ако не са роднини или приятели, поради тази 
причина, това говори за съпричастност към зрителя.

Екстремно близък кадър (ECU XCU o Big Close up): обектът 
излиза извън рамките на кадъра, той се използва за описателни 
кадри като напр. детайли от стилистиката на обекта или за пък 
засилване на емоциите с акцент върху мимиките.

Честота на кадрите: брой кадри в секунда видео, за киното 
това са 24 кадъра/сек, за телевизията в Европа са 25 кадъра/
сек. В Америка се излъчват 29,97 кадъра/сек, а при някои 
видеоигри и конзоли кадрите могат да стигнат до 60 в секунда.

Стандартна честота: обикновено се измерва в Херц, колкото 
по-висока е, толкова по-добро е качеството; доброто качество 
е около 44.100 Hz (музикални компактдискове).

Некомпресирани аудио формати:  .Aiff .Wav . flac

Компресиран аудио формат: .mp3

Моно:   едноканално аудио (отляво или отдясно): Ако използвате 
микрофон и рекордер е много вероятно да направите моно 
аудио запис.

Стерео:  два канала (отляво и отдясно). Стерео звукът ангажира 
два канала (отляво и отдясно) и придава триизмерност на записа.

5.1:  дясно, в центъра, вляво, съраунд вдясно, съраунд ляво и 
незадължителен канал (.1) за събуфера.

Динамичен микрофон: това е микрофонът, използван в 
интервю на улица, тъй като има редица функционалности в 
предната част, които значително намаляват фоновия шум, но 
не се препоръчва за интервю в студио.

Lavalier или микрофон тип „брошка“: те са малки микрофони 
с клипс, могат да бъдат безжични или кабелни, обикновено 
са насочени навсякъде, следователно навсякъде засичат 
звуци, но има и кардиоиди които, както при динамичните 
микрофони, засичат само определена област. Изборът зависи 
от количеството шум, присъстващо в местоположението на 
заснемане.

Микрофон тип „пушка“: те са по-мощна версия на динамичния 
микрофон (хиперкардиоиден), който засича звука само отпред, 
следователно той трябва да бъде насочен директно към обекта 
често отгоре с помощта на телескопични пръти.

 134      СЪДЪРЖАНИЕNEMO 



TOOLKITNEMO 19          135     СЪДЪРЖАНИЕNEMO

Field climbing: голяма грешка. Обект, който в една сцена 
(например диалог) е отдясно, в следващата е отляво, тотално 
заобикаляйки зрителното поле, вместо да се зеснеме по 
визуалната ос, създава огромно объркване в зрителя и 
нарушава приемствеността. Както всички правила и това 
може да бъде нарушено, но в киното има много малко случаи, 
при които този подход е използван умишлено, за да създаде 
отчуждение и не е просто грешка.
Долна третина: заглавие, поставено отдолу, което описва 
темата на кадъра

Кодек: името означава CODing и DECoding, това са алгоритми 
за компресия на видео, които се четат от мултимедийни 
плейъри със същия алгоритъм за декомпресия, някои примери: 
HEVC, H264, ProRes, Divx и т.н.

The attack for symmetrical shots: използват се предимно за 
провеждане на разговор; имат същата гледна точка като камерата, 
която се върти около оста си.

Field / counter field attack: брояч при възстановяване на 
реакцията по отношение на сцена или към слушател.

Attack for contiguous shots: последователно заснемане на 
обекти подредени успоредно.

Movement Attack: движение от един кадър към друг.

Attack on the axes: заснемане на един и същи обект, като се 
следва една и съща визулна ос.

Attack of continuity: действие, което започва в определено 
място, след това се разбива на малки кадри, които впоследствие 
се обединяват.

Вмъкване: заснемане, при което детайлите от обекта или 
заснемане от други ъгли се вмъкват непрекъснато по време на 
един и същи кадър.

Jump cut: централно отрязване на един и същ кадър, обектът 
сякаш прескача от една позиция във времето.

J-cut: аудио от предишния клип се прекъсва по-рано.

L-cut: аудио от предишния клип остава в кадър (полезно за 
динамизиране на диалози).

Cross cutting: паралелно редактиране.

Монтаж: описателно редактиране на сцена/действие, което 
бързо разказва етапите на развитието.

Match cut: акцент върху движението
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4.2

1. Какво е меме?

Мемето е идея, поведение, стил, които се разпространяват 
чрез имитация от човек на човек в рамките на култура, която се 
стреми да предаде определено значение. Меметата съдържат 
културни идеи, символи или практики, които можем да 
предаваме един на друг писмено или речево.

В ежедневния език използваме думата „меме“ само за да 
категоризираме определена категория мемета – тези в 
Интернет, т.е. концепция, която бързо се разпространява 
от човек на човек чрез Интернет базирани блогове, сайтове 
за социални мрежи като Facebook, Instagram, Twitter и чрез 
бързите лични съобщения.

Всеки дигитален продукт има потенциал да се превърне 
в интернет меме, независимо дали е картинка, рисунка, 
анимиран gif или видео. Сред така наречените най-популярни 
мемета срещаме най-често „макро изображение“ или рисунка, 
или картинка с написан текст върху нея. Макро изображението 
е разделено на 3 части: изображение за фон, текст в горната 
част, който представлява кратко въведение и текст в долната 
част, чрез който теза от преамбюла се развива и преобразува в 
шега или меме.

2. Защо макро изображенията и Интернет меметата имат 
толкова голямо влияние?

Този феномен се зароди при сайтове като Reddit, 9GAG и 
4Chan, дори и преди появата на социалните мрежи като Mys-
pace, Facebook, Instagram и Twitter, та чак до TikTok
Най-акредитираният сайт, който управлява виртуален архив на 

Изображение – пример за Интернет меме

Изображение – Структура на макро изображение
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Съвети и трикове как да създадем меме, 
което се бори срещу стереотипите
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3. Как мога да създам собствено меме против стереотипите?

Не се изискват специални умения, за да се създаде успешно 
меме. От една страна, всъщност много безплатни ресурси 
са достъпни онлайн, където можете да създадете меме или 
дори просто да редактирате съществуващи мемета, за да 
създадете нови. След като влезете, можете да създавате 
изображения с текст върху тях, използвайки вече подготвени 
за разпространение модели в социалните мрежи.

       • Imgur, https://imgur.com/
       • Quickmeme, http://www.quickmeme.com/ 
       • Imgflip, https://imgflip.com/memegenerator 

       ФИГУРА 7 QR код и линк

От друга страна колкото по-просто, ясно, смешно и иронично 
е мемето, толкова по-успешно ще бъде. Шегите могат да бъдат 
размишления за абсурдите на ежедневието, както и за текущи 
събития и новини, които се появяват в онлайн пространството.

А сега е твой ред да създадеш меме, което да се бори със 
стереотипите!
1.   Помисли за стереотип, който е широко разпространен сред 
      твоите приятели и хората, които познаваш.
2.  Измисли начин да се подиграеш с въпросния стереотип.
3.  Потърси изображение, което е просто и е едно от 
     най-популярните в момента. 
4.   Изпрати го на приятел, за да провериш неговата ефективност.
5.  Сподели го онлайн.

много (ако не и всички) произведени през последните години 
мемета е https://knowyourmeme.com. 

Всички мемета са много различни, но във всеки случай те 
предават нагласи и начин на живот. 
Всъщност те са мощен инструмент за изразяване на вашата 
гледна точка или мнение (често критично или иронично) за 
нещо. С други думи, чрез меметата можете да допринесете 
към публичния дискурс в социалните мрежи и да повлияете на 
онлайн репутацията си. Онлайн репутацията и разговорите в 
социалните мрежи могат да бъдат позитивни или негативни 
и голяма част от това зависи от вас. Така наречените viral 
(вирусни) мемета (които се разпространяват с голям мащаб и 
скорост) предават специфични културни познания и са мощни 
инструменти, които допринасят положително за средата в 
социалните мрежи

Позитивни срещу негативни онлайн мемета
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https://imgur.com/
 http://www.quickmeme.com/ 
https://imgflip.com/memegenerator 
https://knowyourmeme.com. 



