
 

 

 
 

ДОМАШНА РАБОТА Урок 3 – ПРОУЧВАНЕ 

 
 

СХЕМА 
 
Въз основа на направеното в клас групата на класа трябва да направи следното: 
 

● Да организира посещение за мониторинг на място 
 

● В срок до 20.05.2020 г.  
○ Да подготви доклад от мониторинга на място  
○ Да състави и публикува доклада за Урок 3 

 
СЪВЕТИ  
 
РАБОТЕТЕ СЪВМЕСТНО. Работата в сътрудничество означава да допринасяте заедно, дори и с малки части, 

връзки, кратки описания, анализ, добър документ, стъпка по стъпка, за изпълнението на един проект. 
Ръководителят на проекта координира тази работа, останалите роли си сътрудничат и координират стъпките, 

които по-специално ги засягат, като включват всички останали и винаги общуват помежду си. Вие сте екип! 
 
КОМУНИКИРАЙТЕ. Използвайте институционалната електронна поща на Инициативата при съмнения, въпроси 
и нужда от пояснения. Използвайте социалните мрежи, за да представите извършваната работа, да привлечете 
евентуално заинтересовани страни от вашата територия, да споделяте резултатите от работата. 

 

 

 

ЗА ВСИЧКИ: ДЕТАЙЛИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРОК 3 „ПРОУЧВАНЕ“ 

● Разгледайте учебното съдържание за всяка стъпка от урока, по-конкретно: прегледайте отново 

учебните материали, разгледани в клас, прочетете текстовете и обясненията.  

 

  



 

 

ЗАДАЧИ, РАЗДЕЛЕНИ ПО РОЛИ 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА (PROJECT MANAGER): 

 

● създава работен план със срокове за организиране на посещението за мониторинг и за предаване на 

документите, подготвени от останалата част от екипа; 

● събира документите от екипа поне една седмица преди крайния срок, за да провери дали всичко е в 

съответствие с решенията, взети по време на урока; 

● съставя и изпраща доклада от Урок 3. 

 

 
 
АНАЛИЗАТОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО, СКАУТ: 

 
● съставят доклада от мониторинга.  

 
 
 
РАЗКАЗВАЧЪТ, ДИЗАЙНЕРЪТ и ПРОГРАМИСТЪТ създават видео с интервютата, като следват следните 
насоки:  

 
● Максимална продължителност на видеото: 3 МИНУТИ 
● Избор на материали в съответствие с насоките от Урок 3 
● Евентуална графика (пояснителни слайдове, надписи и т.н.), в съответствие с предишните изработени 

материали  

 
 

--ВНИМАНИЕ-- 
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЗВУКОЗАПИСА И СНИМКИТЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ  
САМО ЛИЦЕНЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТВОРЧЕСКИ ОБЩНОСТИ  

 
Някои примери:  
Музика, снимки и друго съдържание: http://www.europeana.eu/portal/  
Музика: https://www.jamendo.com/?language=en  
Графични икони: https://thenounproject.com/  

 
 
 
 
БЛОГЪР И МЕНИДЖЪР „СОЦИАЛНИ МРЕЖИ“: 

 
● пишат блог публикацията във връзка с доклада от Урок 3 
● разпространение на мониторинговия доклад в социалните мрежи 

http://www.europeana.eu/portal/
https://www.jamendo.com/?language=en
https://thenounproject.com/

