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Първа страница

Стъпка: Трета – Проучи повече!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Стари вестници/списания, картинки и снимки;
•  Големи листи хартия (A3) или постери;
•  Маркери с различни цветове;
•  Лепило, ножици.

Описание на упражнението:

Участниците стават журналисти, изследващи проблеми, които ги интересуват и споделят 
откритията си с останалата част от групата. 

1. Попитайте участниците какво обикновено виждат на първата страница на вестниците. 
Може да донесете няколко вестника, за да им помогнете да си припомнят как изглежда 
първата страница. 

2. Информирайте участниците, че сега те ще са отговорни да построят първата страница 
на техния тематичен вестник „Движение на хора“. Всяко издание има основна 
тема на фокус, например миграция, бежанци, европейски програми за мобилност, 
разнообразни общества и др. Попитайте групата за темите, които ще искат да 
предложат за новото издание. Напишете всички отговори, а когато изчерпат идеите си, 
ги помолете да станат и да отидат до темата, която ги интересува най-много. По този 
начин сформирате работни групи. 

3. Дайте на групите 10-15 минути за редакторска среща, където групите трябва да 
обсъдят съдържанието, заглавието и оформлението на техните първи страници. Тогава 
им дайте още 10-15 минути за създаването на първата страница: могат да използват 
материалите, които сте им дали, да направят колаж или направо да нарисуват всичко. 
Няма нужда да пишат цели статии, само да направят първата страница.  

4. Поканете всички групи да представят първите си страници. Започнете дискусия, като 
питате: 

•  Как решихте коя информация е най-важна? 
•  Мислите ли, че първите ви страници са обективни? 
•  Откъде взехте информацията? На 100% ли сте сигурни, че информацията, която 

предоставяте, е обективна? 
•  Какво направихте, за да привлечете читателите да купят вашия вестник? Трябваше ли 

да правите компромиси с точността на информацията и да подвеждате потенциални 
читатели, за да купят вашия вестник? 

•  Тези въпроси отнасят ли се за истинска медия? Как медиите отразяват новини, 
свързани с движението на хора? 


