1. Информационна фабрика и нови информационни формати
В първата част на урока се разглежда начина, по който се произвежда информацията и
добавената стойност на медийната информационна грамотност (МИГ) (гражданска
компетентност).
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представя
практически подход за преподаването на информационна фабрика.
Няколко понятия (вижте терминологичния речник)
 масмедии
 социални медии
 договор за информация
 договор за споделяне
 обществено мнение
План
ЧАСТ I
Изграждане на знания
1. Информационната фабрика преди цифровите/дигиталните медии
2. Информационната фабрика в дигиталния свят
3. Характеристики
4. Възможности и рискове
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ
6. Оценка
7. Обучителни материали
ЧАСТ II МИЛАБ
 Дейности от етап 1
 Дейности от етап 2
 Дейности от етап 3
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.)

Сесия 1: 45 мин.

1. Въведение (20 мин.)
Според Харолд Ласуел (в „Структурата и функцията на комуникацията в обществото“, 1948
г.) масмедиите имат 3 функции:
НАБЛЮДЕНИЕ

филтрирайте

КОРЕЛАЦИЯ

подберете
поставете
дневния ред
направете
редакторски
коментар
и курирайте
новините…

поставете
рамка

ПРЕДАВАНЕ

сравнете
изградете
аудитории…

предайте ценности

създайте история,
нейната история...

С течение на времето масмедиите са изградили информация около информационен
договор.
Договор за информация: професионален журналист ще разкаже „история“, в съответствие
с 4 фази, чрез разследване и използване на „неутралност“ или „обективност“ (въз основа на
факт, а не на мнение):

1. Определете проблема

2. Анализирайте го
3. Позовете се на
становище на експерти
4. Предложете
аргументирано решение

Фиг. 1: Договор за информация
Източник: D. Frau-Meigs, 2019/Savoir*Devenir
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Ключови критерии за оценяване на качеството на информацията:
надеждност; точност; авторитет; своевременност; наличие или липса на пристрастие;
прозрачност на редакционната линия; плурализъм на гледните точки
Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да дефинират някои от тези концепции и посочете конкретни примери.

2. Информационната фабрика във връзка с дигиталния свят (25 мин.)
 Какво е новото по отношение на информационната фабрика в дигиталния свят?
Социалните медии се сближават с масмедиите:
1. наблюдение (филтрирайте, подберете, поставете дневния ред, направете
авторски коментар и курирайте новините…)
2. корелация (поставете рамка, сравнете, изградете аудитории и общности …)
3. предаване (предайте ценности, изградете история…)
4. + участие (опишете, споделете, смесете, навигирайте …)

КОМУНИКАТИВНИ ФУНКЦИИ НА МЕДИИТЕ
според Харолд Ласуел (1948)
КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ НА МЕДИИТЕ
според Divina Frau-Meigs (2001)

НАБЛЮДЕНИЕ

•филтрирайте
• подберете
• поставете
дневния ред
•направете
редакторски
коментар
• и курирайте
новините…

КОРЕЛАЦИЯ

•поставете
рамка
• сравнете
•
изграждайт
е публики…

ПРЕДАВАНЕ

ТРАНЗАКЦИЯ

РАЗСЕЙВАНЕ

•предайте
ценности
• изградете
история…

•насочете
•профилира
йте

• разказване
на история
•зрелища

ВЪЗПРИЕМАН
Е НА КУЛТУРА

•

УЧАСТИЕ

•
предписан
ие за
поведения,
убеждения
и ценности

ангажиране
• споделяне

Фиг. 2: Функции на медиите
Полезен съвет на учителя:
Наблегнете върху процеса на участие, тъй като той се отразява на практическото учене, докато минавате
спецификите на социалните медии, за да предвидите някои от техните употреби в класната стая.
Пример: как да курираме съдържание чрез социалните медии по конкретна тема?
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Масмедиите и социалните медии: конвергенция и допълване
Конвергенция












Поставяне на
дневния ред
Редакционен ред
Политическо и
социално
посредничество
Аудитории
(Реклама)
(Финансови грантове
или правителствени
помощи)
Линейност на
излъчване
Каталог на
съдържание
Обществени
задължения


конверге
нция

конверге
нция






Допълване

Взаимно
допълва
не


Взаимно
допълва
не







Поставяне на дневния
ред/куриране
Редакционен
ред/алгоритми
Политическо и социално
посредничество
Активни публики
Реклама/психометрична
реклама
(Финансови грантове или
правителствени помощи)
Нелинейност на
честотната лента
Синтезирано от
потребителите
съдържание
Малко обществени
задължения
Общност
Преглед на данни

Фиг. 3: Масмедии/социални медии: конвергенция и допълване
Източник: D. Frau-Meigs, 2018

Но те все още имат някои специфики, които завършват в две допълващи се системи:
 Масмедиите се консумират по програмен, планиран, линеен начин, докато
социалните медии не са линейни и съдържанието може да се консумира без медийна
хронология (напр.: сериите са сезонни и епизодични по телевизията, но всички
сезони и епизоди са достъпни онлайн).
 Масмедиите са изградили каталози със съдържание във времето (фондови
програми), което представлява финансова благодат (те могат да излъчват няколко
пъти), докато социалните медии нямат каталози и разчитат на синтезирано от
потребителите съдържание (например: бизнес модел на Netflix, показващ серия от
големи мрежи, и едва отскоро изграждане на собствен каталог).
 Масмедиите, дори търговските, се подчиняват на някои задължения за обществени
услуги (обръщат внимание на малцинствата, показват новинарски програми, дават
еднакво време на кандидатите по време на избори ...), докато социалните медии
нямат нито едно от тях (с изключение на „премахването на съдържание“ в някои
случаи).
 Масмедиите нямат онлайн общности (с изключение на своите последователи, когато
бъдат качени онлайн) и имат ограничен достъп до извличането на данни.
Следователно те имат по-малък достъп до договора за споделяне, който по-принцип
е специфичен за социалните медии.
Договор за споделяне: непрофесионалист или аматьор разказва „история”, в съответствие
с 4 фази, чрез лично и автентично преживяване:
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1. Идентифицирайте
скандал

2. Създайте желание за
промяна

3. Съберете коментари на
другите

4. Стремете се
към
аргументирани
решения

Fig. 4: Договор за споделяне
Източник: D. Frau-Meigs, 2019/Savoir*Devenir

Сесия 2: 45 мин.
3. Характеристики
 Дискусия (15 мин.)
Какви са характеристиките на информационната фабрика в дигиталната ера според вас?
(предложени отговори)






От недостиг до изобилие на информация във всички формати
Използване на различни източници
Позоваване на различни мнения
Договорът за информация и полезността на журналистиката
Договорът за споделяне и ролята на алгоритмите и платформите, базирани от
данни

Полезен съвет на учителя:
Сравняването на онлайн и офлайн версии на дадена медия / статия преди въвеждането на тази схема може да
помогне.

 Формати и примери на информационната фабрика по отношение на
гражданските компетенции
 Блогове и уебсайтове за споделяне и формиране на мнения
 Видео, радио и подкаст
 Дискусионни форуми
 Телевизия и новини на живо
 Гражданска журналистика
 Новинарски игри (новини, използващи кодовете на видеоигрите)
 Журналистика на данни
Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да потърсят един пример в списъка и да обменят мненията си относно договора за
информация; съпоставен с договора за споделяне. Например: блогъри, които осъждат полицейското насилие в
някоя държава: информационни факти? формиране на мнение?
Вижте как договорът за информация и договорът за споделяне могат действително да се подсилват взаимно.
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Резюме:
Договорът за информация тогава и сега. (вижте фигура 1)
Договорът за споделяне, както възниква, оспорва и допълва договора за информация
(вижте фигура 4)
Ролята на „независимата преса“ в демократичните общества.
Допълняемостта между масмедиите и социалните медии, когато всички те съществуват
онлайн (вижте фигура 5)

Фиг. 5: Допълняемостта между масмедиите и социалните медии
Източник: D. Frau-Meigs, 2018

 Допълняемостта се основава на три култури на „информация“: информацията като
новини, информацията като документи (файлове във всички видове формати,
съдържащи знания) и информацията като данни (които трябва да бъдат добити, за да
се получат резултати).
 Масмедиите все още запазват производството на „новини“ и разказването на
истории, използвайки дълги разказвателни форми (сериали, документални филми, и
др.), докато социалните медии имат тенденция да разпространяват много
„документи“ (файлове, които позволяват шаблони, създаване на изображения, ...) и
те имат тенденцията да представят разговор в кратки разказвателни форми (постове,
туитове, и др.), които често отговарят на съдържанието на масмедиите.
 Масовите медии все още измерват аудиторията си (рейтинги, реклами) и разчитат на
договора за информация, докато социалните медии надграждат общности (групи,
последователи, инфлуенсъри, и др.) и разчитат на договора за споделяне.
 За масмедиите, както и за социалните медии, взаимодействието между двете дава
много големи данни, които се използват за разбиране на потребителите,
профилирането им и разработването на прогнозни стратегии (за маркетинг,
политически кампании, и др. ).
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Сесия 3: 45 мин.
4. Възможности и рискове на информационната фабрика?
 Дискусия: Как да използваме информацията? (15 мин.)
Накарайте учениците да отговорят на набор от въпроси и да изработят с тях
таблицата за информационна грамотност:
Как търсите информация?
Откъде знаете, че тя е добра, надеждна?
Как я използвате?

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ (вижте критериите за качество на
информацията)
Идентифицирайте въпроса/проблема
Търсете информация
Изберете източник(ци) на информация
Направете оценка на качеството на източника(ците)
Включете информацията в процеса на решаване на вашия проблем (и не
забравяйте добавената стойност на МИГ)
6. Комуникирайте
1.
2.
3.
4.
5.

Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да се консултират с добри онлайн инструкции за проверка на информацията.
https://video.lanecc.edu/media/Evaluating+Internet+Sources/0_sif447ew/32267962

 Възможности и рискове (15 мин.)

Възможности
•Масови медии
•Социални медии
•Журналистика
•Свобода на
изразяване

Понятия

•Качество на
информацията,
факти
•Изразяване на
нечие мнение
•Призната
професия
•Демографски
процес

•Липса на
независимост
•Претоварване с
информация
•Монопол,
пропаганда
•Реч на омразата

Рискове

Полезен съвет на учителя:
Учениците могат да заменят всеки етап по определен ред, за да генерират дебат и да поставят под въпрос този
ред.
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Изграждане на критичното мислене на учениците: АИР

АНАЛИЗИРАЙ

АИР

• договор за
информация
• договор за споделяне

• функции
• източници

ИНТЕРПРЕТИРАЙ

РЕАГИРАЙ

• проверявайте
• използвайте критично
мислене, за да
отговорите
• допринасяйте



АНАЛИЗИРАЙ (договор за информация, договор за споделяне)

•

ИНТЕРПРЕТИРАЙ (функции, източници...)

•

РЕАГИРАЙ (проверете, използвайте критично мислене, за да отговорите,
създайте и допринесете със собствено съдържание)

5. Фокус върху РАЗБИРАНЕТО (7C) (15 мин.)
Разбирането е компетенцията, която дава на учащите се възможността да разбират основните
понятия, функции и ценности на информацията.

The 7 C(ompetences)
0

COMPREHENSION

CRITICAL THINKING

CITIZENSHIP

CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION

MIL

COLLABORATION &
CONFLICT(S) RESOLUTION
CREATIVITY

CONSUMPTION

LEGACY Media

DIGITAL MEDIA

вижте въведението и терминологичния речник
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 Разделение на МИГ категории / индикатори за РАЗБИРАНЕ
Учениците трябва да могат

да опишат как се конструира информацията
да разберат начина, по който масовите медии и социалните медии са
организирани и разпространяват информацията
да направят избор относно своята информационна диета и
плурализъм на източниците
да упражняват критично мислене (проверка, контекстуализиране,
рефериране към други текстове)
да допринасят информация, когато е целесъобразно, по масовите и
социалните медии
да обръщат внимание на мнението на другите и да упражнявт правата си
като граждани

 Добавена стойност на МИГ към човешките права
 свобода на изразяването
 участие

Сесия 4: 45 мин.

6. Оценка (45 мин.)
В малки групи: разгледайте една онлайн статия и потърсете ключови критерии
Целия клас: сравнете и обсъдете
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към
Плановете на уроците)
 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
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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).

ПРРЕГЛЕД НА РАЗБИРАНЕТО :

Принос към свободата на изразяване чрез няколко формата

ЕТАП 1 (15-16):
РАЗБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА
 СЦЕНАРИЙ ЗА РЕПОРТАЖ: ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ СТЕ ЖУРНАЛИСТ … (3X 45 МИН.)
 определяне на дневния ред (избор на тема)
 проучване (избор на експерти, отзиви, излизане на терена = събиране на
различни гледни точки + четене на съществуващата литература)
 редактиране (реализиране на ограниченията на дизайна, брой на думите,
заглавие и т.н.)
 съставете вашата статия, проверете ключовите си критерии за качество на
информацията
 ОЦЕНКА (45 мин.)
 Водете седмичен дневник за потреблението на информацията и
доставчиците на информация: брой часове; вид медия; цел на използване
(учене, свободно време ...)
 напишете доклад за това
 обсъдете доклада в клас и разгледайте силните и слабите страни на модела
на потребление и използване
ЕТАП 2 (16-17):
ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА
 СЦЕНАРИЙ ЗА БЕДСТВИЕ: ЗАПАЛЕНА Е КОЛА ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТ /БУНТ В ПРЕДГРАДИЕ
(3 X 45 МИН.)
ПОМОЛЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА НАПРАВЯТ ПРОУЧВАНЕ ОНЛАЙН ОТНОСНО ВЕСТНИКАРСКИ ИЛИ
ТЕЛЕВИЗИОННИ РЕПОРТАЖИ ЗА ТАКОВА СЪБИТИЕ (В ТЯХНАТА СТРАНА ИЛИ ЧУЖБИНА)
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кои са хората, които участват?
как се таргетира аудиторията?
съгласни ли сте с посланието (отрицателна гледна точка, пропаганда,
пристрастие ...)?

Полезен съвет на учителя:
Изберете примери, в които участват образи на млади хора; следвайте същата информация като третираната от
един референтен вестник и една социална медия. Например бунтовете в предградията (или в центровете на
градовете в зависимост от страната) често се показват като ръководени от млади хора ...

 ОЦЕНКА (45 мин.)
Обмислете сценария за бедствие и отговорете на следните точки:
1. как беше събрана информацията?
2. какви бяха използваните критерии за качество?
3. как беше организирана?
4. как беше комуникирана?
 дайте своя собствена оценка на статията
Полезен съвет на учителя:
Като алтернатива можете да накарате учениците да играят новинарска игра.
Вижте сериозната игра „Моят живот като бежанец“ https://mylifeasarefugee.org/game.html
Вижте „Бъди моят спасител“, новинарската игра за запазване на работни места
https://www.youtube.com/watch?v=tA2sf4BTw3s

ЕТАП 3 (18-19):
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЗНАНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ФАБРИКА (ГРАЖДАНСТВО И
РАЗБИРАНЕ)
 ИЗБОРЕН СЦЕНАРИЙ: ИЗГРАДЕТЕ КАМПАНИЯ ЗА НОВ, МЛАД КАНДИДАТ (3X 45 МИН.)
НАКАРАЙТЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА РАБОТЯТ В МАЛКИ ГРУПИ, ЗА ДА РЕШАТ :
 видовете включени медии и тяхната собственост
 видовете съобщения (текст, визуализации…)
 видовете избиратели, към които е насочена …
 ОЦЕНКА (45 мин.)
ПРОУЧВАНЕ
 Погледнете кампанията и разиграйте договора за информация срещу договора
за споделяне.
 Какъв тип послание бихте избрали за информация, за споделяне?
 Запишете ги и ги сравнете.

Аргументи на кампанията съгласно
договора за информация
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