
 

 

 

 

Журналисти в училище 

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Инициативата „Журналисти в училище“ вече пет години среща ученическите въпроси с 

журналистическите отговори. Изявени български журналисти всяка година пътуват до 

различни точки на страната, за да разкажат на младите хора защо е важно да бъдат 

активни граждани, какво е да си журналист в България и как да познаят коя новина е 

фалшива.  

Повишаването на медийната грамотност на подрастващите е основен фокус на 

инициативата. През годините отговор на въпроса как се разпознават фалшивите новини 

получиха близо 7 000 ученици от цялата страна.  

В шестото поредно издание на инициативата си поставяме още по-амбициозни цели:  

 да подкрепим учители на ученици от горен курс на обучение да въвеждат 

темата за фалшивите новини в час; 

 да изградим ядро от активни ученици, които да дискутират темата със свои 

връстници; 

 да ангажираме цялата училищна общност с дейности за повишаване на 

медийната грамотност.  

За да постигнем тези цели променяме формата на инициативата, като стартираме 

конкурс за мотивирани учители, които да подкрепим в повишаването на медийната 

грамотност на учениците. Одобрените учители ще бъдат подкрепени да ангажират свои 

ученици по темата и да бъдат техни ментори при реализирането на ученически 

кампании срещу фалшивите новини. Учениците отново ще имат възможност да поканят 

журналист в училище, като срещата ще бъде в рамките на тяхната кампания.  
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Дейности и график на инициативата:  

1. [15 януари – 1 март] Конкурс за учители. В конкурса могат да участват учители от 

средни училища от цялата страна, независимо от предмета, по който преподават. 

Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляра тук. С приоритет ще 

бъдат разглеждани кандидатури на учители, които преподават в населени места 

до 100 000 души.  

2. [5 март] Обявяване на одобрените учители. Списък с одобрените учители ще 

бъде публикуван на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 

(https://frgi.bg).  

3. [11 март] Онлайн обучение. Обучението ще се проведе онлайн и ще бъде 

достъпно само за одобрените учители. По време на обучението учителите ще 

научат как да въвеждат темата за фалшивите новини в час и ще получат 

практически съвети как да бъдат ментори на своите ученици в провеждането на 

ученически кампании по темата.  

4. [12 март – 1 април] Конкурс за кампании. След като преминат онлайн обучението 

учителите ще получат насоки как да въвлекат в темата учениците, на които 

преподават. В резултат те, заедно със своя ментор следва да разработят план за 

ученическа кампания срещу фалшивите новини. Кампанията следва да обхваща 

цялата училищна общност. Учениците сами избират кой журналист да поканят за 

лице на своята кампания. Това е вторият етап на конкурса, като формуляр и 

указания за кандидатстване ще бъде изпратени по електронна поща на 

одобрените учители в първия етап. На този етап ще се очаква учителите да 

предоставят съгласие от директора на училището за участие в инициативата. След 

оценка кандидатите ще получат обратна връзка от екипа на ФРГИ дали 

предложението им е одобрено или не.  

5. [8 април – 28 юни] Провеждане на ученическите кампании и среща с журналист. 

При провеждането на кампаниите се разчита на активността на учениците и на 

менторството от страна на учителите.  

Критерии за оценка в първия етап на конкурса:  

 Мотивация за участие на учителя 

 Необходимост от провеждането на кампанията 

https://frgi.bg/bg/activities/konkursi/konkurs-za-uchastie-v-initsiativata-zhurnalisti-v-uchilishte-2019
https://frgi.bg/
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 Брой жители на населеното място, където ще се проведе кампанията 

 Възможност на учителя да бъде ментор на кампанията  

 Заявен интерес към темата от страна на учениците 

 

Важно: ФРГИ не предоставя мотиви за отказ от одобрение. Кандидатите участват в 

програмата доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на 

това участие. Чрез участието си в конкурса кандидатите дават изричното си съгласие с 

правилата и условията на конкурса. ФРГИ не отговаря на анонимни запитвания, 

коментари, бележки и др., както и не публикува имената на оценяващата комисия, с 

оглед избягване на конфликти и натиск. 

 

„Журналисти в училище“ е инициатива на Фонд „Валя Крушкина“, създаден при 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) на 1 септември 2012 г. в 

памет на журналиста Валя Крушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


