9. Свобода на изразяване, демокрации и човешки права
Първата част разглежда знанието за свободата на изразяване и добавената стойност на
Медийната и информационна грамотност (МИГ).
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя съдържа практически
подход за преподаване на свободата на изразяване.
Няколко понятия (вижте терминологичния речник)
 Свобода на изразяване
 Демократично общество
 Човешки права
 Договор за информация
 Договор за споделяне
План
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Изграждане на знания
Свободата на изразяване преди
Свобода на изразяване в дигиталния свят
Характеристики на свободата на изразяване
Възможности и рискове
Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ
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Обучителни материали
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II МИЛАБ
Етап 1 - дейности
Етап 2 - дейности
Етап 3 - дейности
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.)
1.

Сесия 1: 45 мин.

Свободата на изразяване преди (20 мин.)

 От цензура до свобода на изразяване
Преди демократичните режими в Европа силната цензура е ограничавала изразяването.
След Втората световна война и създаването на Всеобщата декларация за правата на
човека Член 19 (1948 г.) се появяват понятия като свобода на мнението, на получаване и
разпространение на идеи, право на информация.
Свързани с демократичните общества: многообразие на съдържанието и на идеите като
гаранция за свободата на пресата и на мнението.
Правни ограничения
 в Европа: някои форми на реч са забранени: расизъм, реч на омраза,
антисемитизъм, подбуждане към тероризъм
 в САЩ: 1-ва поправка на Декларацията за правата от 1791 г: никой закон не
може да ограничи свободата на изразяване и пресата. (В социалните медии
„Харесванията“, защитени с 1-во изменение от 2013 г.)
Източници:
На ниво ЕС и Съвета на Европа съществуват много уебсайтове:
- ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО
http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html
- ЧОВЕШКИ ПРАВА ЗА ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛИ
http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide

2. Свобода на изразяване във връзка с дигиталния свят (25 мин.)
 Какво е новото по отношение на свободата на изразяване?
 Договор за информация срещу договор за споделяне
 Автентичност, емоции, съпричастност
 Доносник (лице, което излага поверителна информация или дейност, които се
считат за незаконни, неетични или неверни в частна или обществена
организация) (Snowden, Assange ...)
 Гражданска журналистика
 Комуникационни канали, отворени за всички, без или с много ниска цена (можете
да стартирате незабавно акаунт в Instagram или Twitter)
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Сесия 2: 45 мин.

3.

Характеристики на свободата на изразяване онлайн

 Според вас какви са характеристиките на онлайн свободите? (15 мин.)
 Изразяване на мнения с лесен достъп и лесни комуникационни инструменти и
приложения
 Достигане на голяма аудитория и оказване на влияние в широк обсег
 Умение да слушаш другите
 Съгласяване с / обогатяване / противодействие / отговаряне на мнения, изразени
от други
 Договор за споделяне (частни и публични разговори, коментари, сътрудничество с
други)
 Да бъдете „гражданин“ (харесване, гласуване, препоръчване, проверка на
информация…)

Резюме
 Да се наслаждавате на свободите онлайн и да уважавате другите (например да
слушате или да запазите мълчание, а не да „се разпалвате“);
 Да оценявате противоречията и да се наслаждавате на дебати с други;
 Достъпа до информирано многообразие от гледни точки и възможността за
възприемане на информация без предразсъдъци са от съществено значение.
 Формати и примери за свобода на изразяване във връзка с гражданските
компетенции (25 мин.)
o
Социални мрежи
o
Mикро-блогване
o
Споделяне на медии
o
Ехо камери
o
Филтърен балон (термин, въведен от интернет
активиста Ели Париер) е състояние на интелектуална
изолация, което може да бъде резултат от персонализирани
търсения, когато алгоритъмът на уебсайта избирателно
преценява каква информация би искал да види потребителят въз основа на информация
за потребителя, като местоположение, минало кликване и история на търсенето.
Съвет за учителя:
Можете да накарате учениците да изберат само един от форматите и да го проучат.
Наблегнете на разликите между цензурата и самоцензурата, като давате конкретни и ясни
примери. Например журналист, който практикува самоцензура, съзнателно избягва да
адресира труден проблем (знаейки, че това може да доведе до заплахи, санкции ...);
журналистът е подложен на цензура, когато разследването / публикацията му не е приета за
публикуване или е отстранена от медийния проблем, в който се появи.
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Сесия 3: 45 мин.

4. Възможности и рискове на свобода на изразяване
 Дискусия (15 мин.)

 Как вие прилагате свободата на изразяване?
 Кой е най-добрият / най-лошият ви опит?
 Помислете за нарушения на свободата на изразяване и информационен безпорядък
(фалшиви новини, реч на омраза, кибер тормоз, клевета…). Били ли сте някога
заегнати? Самоцензура? Правни проблеми?
 Възможности и рискове (15 мин.)

Възможности
•Свобода на
изразяване
•Свобода на пресата
•Човешки права
•Демокрация

Понятия

•Да получите нечие
мнение
•Публикуване/
Излъчване
•Ключово за всички
човешки права
•Вземане на решения
самостоятелно

•Да бъдете санкционирани
•Затвор, глоби, незаконен
натиск, смърт
•Устни услуги (да подкрепяш
или одобряваш нещо
публично, като всъщност не
предприемаш никакви
действия за неговото
изпълнение), недемократични
общества
•Шум, пропаганда,
безпорядъци ...

Рискове

Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР

АНАЛИЗИРАЙ

АТР

ТЪЛКУВАЙ

РЕАГИРАЙ
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• произход на
съобщенията
• линия за редакция
• официално срещу
независимо
съдържание
• източник
• защита на източника
• линкове
• многообразие на
гледни точки

• изобличавайте
• запазете мълчание
• допълвайте
• сигнализирайте
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5. Фокус върху КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО (7C) (15 мин.)
Гражданството дава възможност
The 7 C(ompetences)
на потребителите да участват
активно, положително и отговорно
0
в онлайн и офлайн общности, с
широк спектър от дейности, от
потребление, споделяне, игра до
MIL
учене и вършене и работа. Също
така
дава
възможност
на
потребителите да прилагат своята
свобода на изразяване, която с
времето
се
увеличава
със
свободата на информация и
LEGACY Media
DIGITAL MEDIA
свободата
на
пресата.
То
поддържа договора за информация и договора за споделяне в допълващи се позиции.
COMPREHENSION

CITIZENSHIP

CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION

CRITICAL THINKING

COLLABORATION &
CONFLICT(S) RESOLUTION

CREATIVITY

CONSUMPTION

вижте въведението и терминологичния речник
 Разделение на МИГ категории / индикатори за КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО
Учениците трябва да могат да:
описват новите кодове и контексти на изразяване онлайн

описват законови ограничения по отношение на свободата на словото

да разпознават критично начина, по който социалните медии насърчават и възпрепятстват свободата на
изразяване

правят медийно обоснован избор относно правните и техническите инструменти, които защитават
свободата на изразяване (право на поправка, право на забравяне, доклади за прозрачност и др.)

защитават своята поверителност при упражняване на онлайн свободи

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:
 Свобода на изразяване
 Достойнтво
 Образование
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Сесия 4: 45 мин.
6. Оценка и обратна връзка
Сравняване в класа: погледнете годишния индекс на свободата на пресата на Репортери
без граници - доклад за свободата на изразяване / цензурата в света:
https://rsf.org/en/ranking
Кои са страните, в които преобладава цензурата?
Какъв политически режим имат?…
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към
Плановете на урока)
 Препратки към други материали и ресурси
 Полезни връзки за педагогическа анимация
 Терминологичен речник
 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн
ресурси по държави)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing

ЧАСТ II. МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 консолидиращ и 3 - задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата.
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР).

ПРОУЧВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО:

Принос към социалните медии чрез туитър, публикации, истории ...

ЕТАП 1 (15-16):
РАЗБИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ

 Ролева игра (45 мин.)
Представете си, че сте в страна, която прилага цензура по конкретна тема (религия,
права на човека). Вие сте дисидент: какво правите за да изобличите сегашния режим? С
какви медии? Как използвате трансграничното измерение на онлайн социалните медии?
Как използвате анонимността?
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 Ролева игра (продължение) (2 x 45 мин.)
Вие сте дисидент и сте проследени / хванати / изобличени и сте изправени пред
служител на бюрото за цензура: Какви рискове поемате? Какви са вашите възможности
да се спасите?Напишете кратък диалог.
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Разказване на истории: напишете кратък сценарий за дисидент, на когото се е
наложило да избяга от страната си, за да не бъде изпратен в затвора, тъй като е
разследвал цензурирана тема. Обяснете защо сте настоявали да защитавате
свободата на изразяване.

ЕТАП 2 (16-17):
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ ОНЛАЙН
 Визуален анализ (45 мин.)
Помислете върху работата на Cartooning for Peace и ролята на карикатурата за
насърчаване на свободата на изразяване. Анализирайте проблема по ваш избор чрез
анимационни филми:
https://www.cartooningforpeace.org/?lang=en
Какво разказват те за вашата култура? Неговата толерантност към идеите на
дисидентите / малцинствата? Хуморът и сатирата част от свободата на изразяване
ли са?
 Визуален анализ (продължение) (2 x 45 мин.)
Погледнете карикатурите на пророк Мохамед и противоречията, които са създали (в
Дания, Египет и Франция).
Определете позицията на пресата във всяка страна. Обяснете разликите в позициите,
в санкциите.
Съвет за учителя:
Обикновено е по-лесно да се обсъждат такива важни и чувствителни теми, ако не се дават
примери от последно време и ако са свързани с различни култури.
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Изберете карикатура по ваш избор и кажете как тя илюстрира свободата на изразяване
като човешко право според вас.
ЕТАП 3 (18-19):
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ ЗА СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО ОНЛАЙН
 Симулация (45 мин.)
Бъдете граждански журналист: създайте блог, който дава информация за вашия квартал (за
гражданско застъпничество, за кауза като спасяване на стара сграда, гора ...)
Накарайте учениците да събират информация онлайн по избраната от тях тема.
Симулирайте онлайн дебат, като публикувате съобщение на стената на класа.
Разпространете своите публикации на учениците и ги помолете да напишат публикация
в отговор на вашето съобщение.
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Съвет за учителя:
Този тип упражнения са безопасни за учениците, тъй като техните мнения всъщност не са
публикувани.
Освен това ги насърчавате да слушат другите, да мислят преди да публикуват, за да не
бъдат „запалени (повлияни)“ от другите.
 Симулация (продължение) (45 мин.)
Съберете отново учениците (ако е възможно, след няколко дни). Накарайте ги да
излязат пред класа и да прочетат публикацията си и да изслушат публикациите и
коментарите на другите.
Нека отделят известно време да преразгледат първоначалната си публикация и да
"отговорят", като я публикуват до вашата на стената.
 Симулация (продължение) (45 мин.)
Накарайте учениците да гласуват чрез инструмент като Mentimeter.
Накарайте учениците да коментират резултатите. Накарайте ги да мислят критично
за своя избор, за чувствата си и за това как са упражнили свободата на изразяване и
свободата си на избор.
Накарайте ги да напишат заедно „най-добрия“ отговор на вашата публикация с оглед на
това да бъде публикуван в блог.
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Саморефлексивно есе.
Накарайте учениците да възстановят опита си от времето след симулацията. Как са
се почувствали относно реакциите на другите към техните публикации? Променили ли
са първоначалния си пост или не? Дали са упражнили самоцензура или са използвали
изцяло свободата си на изразяване?
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