
 

 

 

Техническа подкрепа 

В този документ се представят техническите и правните аспекти на вашия проект „Да 

разрушим стените“. Той ще ви информира за необходимата технология, както и за 

важни проблеми, свързани с авторските права и поверителността. Съвременните 

технологии улесняват създаването на материали чрез различни медии, но е 

необходимо да се имат предвид правните аспекти, които може да усложнят работата 

по всеки проект. 

 

Необходима технология 

С проекта „Да разрушим стените“  не се цели да се създадат висококачествени или 

професионални снимки, а да се представят личните разкази на учениците. Може да се 

използват различни средства: мобилни телефони, таблети, цифрови фотоапарати, 

преносими или настолни компютри. Важно е учениците да споделят своите снимки. По-

лесни за употреба обикновено са мобилните телефони и таблетите.  

За проекта избрахме Инстаграм като основна социална платформа. Ще се използва и 

уебсайтът на проекта, както и други социални медии. 

Използване на мобилни технологии: таблети и мобилни телефони 

Мобилните технологии включват както камери, така и софтуер за постпродукция. 

Студентите може да създават и споделят своите истории на едно и също устройство. 

Мобилните телефони имат по-добри камери от таблетите, но малките екрани не са 

толкова подходящи за работа в екип. Повечето ученици в Европа притежават мобилни 

телефони, но не всички училища позволяват на учениците да ги използват. 

Таблетите, предоставени от училищата, може да помогнат на учителите да поддържат 

връзка със своите ученици, докато те изпълняват стъпките по проектите си. Таблетите 

са добри и за работа в екип. Наличието на основен таблет с вход в Инстаграм 

улеснява споделянето на историите. 

На този линк се предлагат безплатни приложения за аудио запис за Андроид: 

https://filmora.wondershare.com/audio-editor/best-voice-recording-apps-android.html 

На този линк се предлагат приложения за аудио запис за IPhone: 

https://filmora.wondershare.com/audio-editor/best-voice-recording-apps-iphone.html 

 

Използване на традиционни технологии: камери и компютри 

Цифровите фотоапарати са полезни, когато е важно какво ще е качеството на 

снимките. Камерите с различни обективи предлагат по-голяма гъвкавост, въпреки че в 

https://filmora.wondershare.com/audio-editor/best-voice-recording-apps-android.html
https://filmora.wondershare.com/audio-editor/best-voice-recording-apps-iphone.html
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това отношение ги догонват новите мобилни телефони от висок клас. Снимки от 

камери може да се прехвърлят на компютри, да се редактират и след това да се 

споделят в Инстаграм. 

 

Достъп до Инстаграм 

Споделянето на историите изисква известно планиране. Ако снимките са направени на 

различни мобилни телефони, най-добре е да ги изпратите на централен имейл адрес, 

до който имате достъп. Приложенията на Messenger като WhatsApp не трябва да се 

използват, тъй като снимките губят качеството си. Възможно е също така учениците да 

споделят историите в собствените си акаунти, като използват хаштага #shiftingwalls_eu 

Представяне на историите в клас 

Акцент във всеки творчески проект е презентацията. Кото разглеждат историите 
заедно и споделят опит в клас, учениците оценяват работата си. Може да представите 
историите с проектор или голям монитор.  

Когато използвате мобилни технологии, може да изпращате истории на компютър, да 
използвате адаптерни кабели или софтуер за скрийнкаст или скрийншеъринг. Говорете 
с преподавателя по ИТ, ако имате нужда от допълнителна помощ за това. 

Поверителност 

Преди какъвто и да е материал да може да бъде публикуван онлайн на която и да е от 

нашите платформи, трябва да бъде взето разрешение от родители и ученици. Това не 

важи, ако учениците публикуват материали в своите собствени акаунти. При 

необходимост ще ви бъде предоставен образец за даване на разрешение, който 

трябва да се попълни. Моля, архивирайте получените формуляри за разрешение и ги 

изпратете сканирани до един от партньорите по проекта. Полезно е да съхранявате 

копие от историите и попълнените разрешения. 

Посочвайте възможно най-малко лична информация (като име на ученика, клас, 

възраст), за да защитите поверителността. 

 

Ако в историите участват съвременници / очевидци, те също трябва да подпишат 

формуляр за разрешение. Проектът за устна история предполага споразумение за 

участие и запис. Необходимо е учениците да знаят, че трябва да бъде защитена и 

поверителността на очевидците. 

 

Авторско право 

Важно е авторските права върху снимки и музика да се разбират от учениците и да се 

спазват през целия процес на проекта. При проектите, създадени по „Да разрушим 

стените“, това се отнася до използването на снимки, които не са направени от самите 

ученици, както и музиката, която ще бъде използвана за историите. 

Има две възможности за включване на исторически снимки. Може да се използват 

уебсайтове, където снимките имат ясен лиценз (като Creative Commons лиценз). Ще 

трябва да посочите лиценза, както и необходимата информация (като името на 
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фотографа). Ако се използват снимки от семейство или приятели, е необходимо 

писмено разрешение. Това важи и за видеоклиповете. 

Ако учениците искат да използват песни за своите истории, не може да включват 

търговска музика. Възможност за това е „Безплатна музика“ или, още по-добре, музика 

с лиценз Creative Commons. Създаването на собствена музика обикновено е най-

доброто решение. 

Моля, обърнете внимание, че всички наши материали ще бъдат публикувани като 

отворен образователен ресурс под лиценз Creative Commons. 

 


