4. Дигитално разказване на истории: декодиране на медийни
езици (текст, изображение, звук)
Първата част разглежда знанията за медийните езици и добавената стойност на
Медийната и информационна грамотност (МИГ).
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя се занимава с
практическия подход към преподаването на различни медийни езици.
Няколко понятия (вижте терминологичния речник)
 Представи
 Разказване на истории
 Дълги наративни формати
 Кратки наративни форми
 Креативност (Изобретателност)
Схема
ЧАСТ 1
Изграждане на знания
1. Медийните езици преди
2. Медийните езици в дигиталния свят
3. Характеристики на изображения и текстове
4. Възможности и рискове
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ
6. Оценка
7. Обучителни материали
ЧАСТ 2 МИЛАБ
 Етап 1 - дейности
 Етап 2 - дейности
 Етап 3 - дейности
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ЧАСТ 1 (4 x 45 минутни сесии)

Сесия 1: 45 мин.

1. Въведение (20 минути)
Преди дигиталната ера? От текст към текста като визуализация
От текст…
 Цел на текстовата информация: разпространение на информация, организация
на идеи, архивиране на информация, индексиране на информация (например
библиотеки и медийни центрове)
 Елементи от текстова информация: думи, речници, параграфи, заглавия, стилове
...
 Видове текстови носители: Текстът приема много формати (книги, списания,
вестници, плакати)
Съвет за учителя:
Може би бихте искали да запознаете учениците с библиотечното търсене и видовете
класификация, норми и установените практики за цитиране (MLA, APA…)
… към текста като визуализация







Основни елементи за дизайн на текст:
Typeface – Дизайн на буквите (шрифтове, размери, стилове ...)
Азбуки и числа (специални знаци ...)
Акцент (акценти, курсив, заглавия / подзаглавия, ...)
Оформление (връзка между текст и изображение, полета, колони, подравнения
в страницата ...)
Линкове и хиперлинкове (библиографии, бележки под линия, съдържание ...)

Съвет за учителя:
Помолете учениците да анализират оформлението на статия във вестник или да
сравнят стиловете на дизайн на различни вестници. Например могат да сравняват
заглавия с шрифтове като Helvetica и Times New Roman (могат да ги проучват онлайн
или с помощта на програма за текстообработка).
Много от елементите на текстовия дизайн са предварително форматирани в софтуер за
текстообработка и е уместно учениците да се запознаят с такъв софтуер, който
всъщност използват, без да знаят дългата му история.
 Нови кратки наративни форми съществуват наред с дългите наративни форми
Тези промени засягат дигиталното разказване на истории, както и начина, по който се
създават новини и фантастика. Дизайнът, оформлението и форматът на различните
носители влияят върху начина, по който четем и пишем. Важно е да се разберат
отделните характеристики на различните формати (визуален, аудио, текстов дизайн) и
техния комбиниран потенциал за разказване на истории (във видеоигри, сериали,
филми ...). Днес разказването става чрез дълги наративни форми (телевизионни
сериали, саги, статии във вестници, графични романи ...), както и кратки наративни
форми (туитове, публикации, "истории" ...).
2. Медийните езици във връзка с дигиталния свят (25 мин.)
Какво е новото по отношение на езиците на дигиталните медии?
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Визуализациите изместват текста
В дигитален свят визуализациите изместват текста, защото текстът се визуализира на
екраните. Освен това много визуализации са вградени в текст повече от всякога. Текстът
се използва в кратки наративни форми, в блогове, уикита, онлайн съобщения и е
включен в платформите за социални медии, заедно с неподвижни изображения
(фотография) или анимирани изображения (филм, видео).Изображенията и визуалните
изображения са достъпни самостоятелно, генерирайки документи без текст (например
Google Търсене позволява достъп само до „изображения“ или визуализация на данни за
прогнози за времето).






Основни елементи на визуалния дизайн:
композиция (баланс, фокус върху центъра на интерес, кадър / извън кадър ...)
движение (посока, визуален поток, разположение, позиция, модели ...)
перспектива (3D, 2D, въртене,…)
ритъм (добавена стойност на звук, музика, текст ...)

Мултимедийното съдържание рекомбинира текст, изображение и звук
В дигиталния свят звукът е важен при разказването на истории: подкасти, видеоклипове,
платформи за стрийминг на музика (Deezer, Spotify), видеоигри ...
Съществуват много аудио формати, като MP3 за компресиране и прехвърляне на аудио
файлове или WAV (Microsoft) за звуци от видеоигри. Стрийминг услугите осигуряват
достъп до всички видове музикални стилове и формати (Spotify, YouTube, ...) ...







Основни елементи за звуков дизайн:
Хармония, тоналност
Звукови ефекти (всичко освен диалог и музика)
Музика

Смесване: комбиниране на звукови елементи (баланс, ритъм)
Темпо и време за редактиране (със или без изображения)
Преходи (приглушаване, тишина / звук)

3. Характеристика на медийните езици
 Дискусия: Какви според вас са характеристиките на медийните езици? (25
мин.)
 Създаване на дигитални истории и тяхната редакция
 Да бъдеш „създател“ (измисляне, смесване, ремиксиране, създаване на
плейлист… дори като „любител“ или „про-ам“ (аматьори и професионалисти))
 Договор за споделяне + договор за информация (коментари, сътрудничество
с други)
 Платформи за финансиране на участие (като Kickstarter, GoFundMe и
Indiegogo)
 Осведоменост и осъзнаване на проблемите с авторските права
Съвет за учителя:
Можете да се съсредоточите само върху една от тези теми.
Можете да накарате учениците да изследват платформи като Patron.com, Koffee.com, за
да видят как могат да допринесат за финансирането на любимите си автори.
 Формати и примери за медийни езици и дигитално разказване на истории
(20 мин.)
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 Видео игра
 Инфографики и визуализация на данни
 Уебкастинг и подкастинг
Съвет за учителя:
Осведомете учениците, че използването на партньорски (peer-to-peer) софтуер може
да представлява риск за сигурността на компютъра им, тъй като вирусите често се
разпространяват, като биват прикачени към файлове с музика и изображения.

Резюме
 Консумацията на мултимедийно съдържание се е променила значително с
появяването на интернет. Хората не трябва да купуват пълни CD-та,
телевизионни сериал или книги, те могат да избират отделни елементи и да
плащат само за някои от тях (например, купувайки отделни песни, а не албум в
iTunes).
 Бизнес моделите за издаване и музикалната индустрия също се промениха, от
поръчване до закупуване абонамент, базиран на неограничен стрийминг на
платформи.
 Декодирането на сложен мултимедиен дизайн е важно за разбирането на
информационната фабрика и информационните безпорядъци.
 Дигиталното разказване на истории е способността да се създават дълги и
кратки наративни форми, използвайки езиците на дигиталните медии, за да се
предадат съобщения на целева група. Отвъд литературата и изкуствата, то се
превърна в инструмент в много сектори като политика (за манипулиране на
мнението) или социално застъпничество (за привличане на внимание към кауза).
 Дигиталното разказване на истории може да съчетава очакванията от договора
за споделяне (емоция, автентичност, близост) и изискванията на договора за
информация (качество, проверка на източници, решаване на проблеми).

Сесия 3: 45 мин.

4. Възможности и рискове на медийните езици? (15 мин.)
 Дискусия: Какво знаете за авторското право?
През 1996 г. повече от 100 държави подписаха два договора на Световната организация
за интелектуална собственост (СОИС) относно интелектуалната собственост на
дигиталното съдържание.
 В ЕС директивата за авторското право в дигиталната епоха беше приета през 2019 г.
Създател на съдържание автоматично има авторски права, освен ако не се откаже от
тях, включително онлайн.
 В САЩ „честната употреба” в авторското право позволява цитирането на дълги
откъси, с изключение на случаите, когато се използват за образователни цели.
 Creative Commons е нестопанска алтернатива на пълното авторско право (като
share-alike (термин за лицензиране на авторски права, първоначално използван от
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проекта Creative Commons, за да опише произведения или лицензи, които изискват
копия или адаптации на произведението да бъдат пуснати под същия или подобен
лиценз като оригинала), така че съдържанието може да се използва безплатно, при
условие че всички промени също се споделят с други). Той е склонен да реагира на
появата на договора за споделяне със социалните медийни платформи и в
нетърговската сфера (виж LP 1).
Съществуват етични съображения относно въпросите, свързани с авторското право, и
по-специално плагиатството (поради лесното смесване и ремиксиране на съдържание
в платформите на социалните медии.
Съвет за учителя:
Можете да подтикнете учениците да помислят как самите те използват онлайн ресурси
и да видите дали са запознати с проблемите с авторските права. Обърнете внимание на
рисковете от плагиатството, тъй като софтуерът за откриването му все повече се
разпространява в училищата и университетите.
Ресурс:
„Художникът във вас“ в наръчника „Мрежата, която искаме“ (http://www.webwewant.eu)
предоставя редица дейности, които насочват младите хора да проучват собственото си
творчество и да научат повече за плагиатството, авторското право и много други.

Ресурс:
Когато ви се наложи да публикувате проект онлайн, можете да обмислите да помолите
учениците си да изберат общ лиценз по техен избор: https://creativecommons.org Сайтът
е преведен на много езици.
 Възможности и рискове (20 мин.)
Всеки трябва да бъде внимателен с незаконното съдържание. То може да приеме много
форми като детска порнография, клевета и подбуждане към омраза към малцинствата.
В медийните езици то може да приеме формата на онлайн реч на омразата или
„секстинг“ без съгласието на някои от учаснитиците в разговора, дефинирано като акт
на изпращане на внушаващо и категорично съдържание (често изображения и видео
съобщения, чрез телефон, компютър, уеб камера или други устройства). Това има
правни последици, но може да повлияе и на онлайн репутацията и онлайн присъствието
(заради разширяването на социалните медии).
Незаконното съдържание може да подложи на изпитание свободата на изразяване и
мнение: то допира границите на това кое е приемливо или неприемливо в обществото,
кое е толерирано или недопустимо, например някои форми на реч на омразата.
Съвет за учителя:
Много държави имат гореща линия за подаване на сигнал за незаконно съдържание.

Източник:
В ЕС, INHOPE е мрежа от национални горещи линии. Горещите линии работят
съвместно с доставчиците на интернет услуги (ISP) и полицията и могат да ви помогнат
да се справите с незаконното съдържание.
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 Възможности и рискове:

•Медийни езици
•Авторски права за
разказване на
истории
•Креативност
•Взаимоотношение
•Етика

•Кражба,
злоупотреба
•Злоупотреба с
авторските
права
•Пиратство
•Незакооно
съдържание
•Плагиатство

Възможности
•Правене на пари от
творческа работа
•Себеизразяване
•Принос на професионалисти
и аматьори
•Споделяне на съдържание

Понятия

Рискове

Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР

• декодиране на текст
• декотиране на
изображение
• декодиране на звукови
елементи на дизайна

АНАЛИЗИРАЙ

АТР

ТЪЛКУВАЙ

РЕАГИРАЙ

• лиценза на всяко
съдържание, което искате
да използвате /
използвате повторно
•качеството на
разказването на истории

• публикувайте безопасно с
разбиране за авторското
право
•поддържайте справедливи
онлайн модели за авторско
право
• сигнализирайте на горещи
линии в случай на нарушение

6

5. Съсредоточете се върху КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (7С)
(10 мин.)
Креативността дава възможност
на потребителите да овладеят
редица по-висши когнитивни умения, от анализ на източници на
данни до сортиране на значението на текст/изображение/звук
и интерпретиране на информация.
Всичко това са по-висши когнитивни умения, които разчитат на
учене чрез игра и самостоятелни
проекти.
Вижте речник и въведение

The 7 C(ompetences)
0

COMPREHENSION

CRITICAL THINKING

CITIZENSHIP

CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION

MIL

COLLABORATION &
CONFLICT(S) RESOLUTION
CREATIVITY

CONSUMPTION

LEGACY Media

DIGITAL MEDIA

 Разделение на МИГ категории / индикатори за КОМПЕТЕНЦИИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
Учениците трябва да могат да:
описват кодовете и конвенциите на медийните езици (текст, изображение, звук)
разбират начина, по който медийните съобщения се организират и разпространяват
съдържание
избират типа език и кодове, с които да кандидатстват за лична / колективна употреба
описват как се произвеждат и разпространяват медийни езици
създават и оценяват креативни мултимедийни разказвания на истории (разкази),
използвайки медийни езици
изследват критично и идентифицират ефективността на предадената информация
си припомнят изборите на авторски права, честна употреба и Creative Commons относно
онлайн произведените материали

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:
 Свобода на изразяване
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Сесия 4: 45 мин.
6. Оценка (45 мин.)
Посете уебсайт или разгледайта вестник/списание и помолете учениците да оценят
текста, изображенията и принципите на дизайн (поне 2), които разпознават, следвайки
медийното съдържание и дизайнерските решения по-долу (за да бъдат използвани
повторно по време на МИЛАБ)

Сфери
ПРИНЦИПИ НА
ДИЗАЙН
Изображение
Звук
Текст
АУДИТОРИЯ и
СЪОБЩЕНИЕ
Производител
Целева група
Предназначение
Ключово съобщение
Средства

Въпрос

Оценка от ученика:
Опишете и оценете
последователността.
Обосновете отговорите си.

Композиция?...
Ритъм?...
Акцент върху думите?
Кой е написал или произвел
това съобщение?
Каква е целевата аудитория/
общественост?
Защо този пример е бил
произведен?
Какво е ключовото съобщение
в примера?
Какви средства са избрани?
Каква платформа е
използвана?

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_
k0ytBcZsdU/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).
ПРОУЧВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙН И КРЕАТИВНОСТ:
ПРИНОС КЪМ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ ДИГИТАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА
РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ (ТЕКСТ , ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ЗВУЦИ) ЧРЕЗ СКРИПТ , СТОРИБОРД И
ИНФОГРАФИКИ.

ЕТАП 1 (15-16):
РАЗБИРАНЕ НА ЗВУК И РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ
 Анализ на звук и разказване на истории (45 мин.)
Видеоклипове в YouTube (MTV на дигиталната ера, мото: „Излъчвайте себе си“)
Помолете учениците да се разделят на малки групи. Накарайте ги да изберат музикално
видео, което харесват и да попълнят ключовите елементи на звуковото съдържание и
дизайн:
 цел на аудио информацията
 елементи на аудио информацията
 свързани визуализации
 свързани коментари (ангажираност, рейтинг, харесвания…)
 проблеми с авторското право
Съвет за учителя:
YouTube по подразбиране е платформа за споделяне на видеосъдържание. Можете
също така да ги насочите към Bandcamp, SoundCloud, Deezer или Spotify като
алтернативни варианти за споделяне на музика.
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 Анализ на звуковете и на разказването на истории (продължение) (2X 45
мин.)
Нека малките групи да продължат да изследват избрания от тях видеоклип.
Помолете ги да влязат в интернет, за да съберат възможно най-много информация за
избраната от тях песен, особено нейната употреба за разкаване на истории за „социално
застъпничество“.
Примери за източници:
“Apes**t” , The Carters (2018) https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
“Born this Way”, Lady Gaga (2011) www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw
“God’s Plan”, Drake (2018) https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM
“This is America”, Childish Gambino (2018) www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY
”Lemonade”, Beyoncé (2016)
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Слушайте музикални парчета от 60-те години като “We Shall Overcome” (Pete Seeger
or Joan Baez, 1963) or “Blowin’ in the Wind” (Bob Dylan, 1963). Обсъдете и покажете как
те са част от „политизирания рок“ и използвайте музиката като разказване на
истории за контракултура. Обсъдете как те осъждат войната във Виетнам и
пледират за граждански права.
Допълнително:
Изберете пример за политически ангажирана музика от вашата страна и я
представете на учениците си. Например: Милена и песента „Неам нерви!“ от 1992
година по време на промените в България.
ЕТАП 2 (16-17):
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВИЗУАЛНИ ИНФОГРАФИКИ И ИНТЕРФЕЙС
 Анализ на визуализации и разказване на истории (45 мин.)
МЕМОВЕ : ЖАБАТА ПЕПЕ
Разделете учениците си на малки групи и ги помолете да разгледат известен мем:
Жабата Пепе (подземният аватар на жабата Кермит, създаден от Мат Фюри).
Разгледайте мем банката: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog
Вижте неговия произход (тийнейджърска анимация); проучете различните му аватари
(Тръмп) и как те се използват в политиката (например по време на избори).
Помогнете на учениците да обсъдят следните идеи, свързани с Пепе:
 цел на визуалната информация: да привлече внимание, да синтезира
много позиции, да създаде нови значения, да спомогне за запаметяване…
 елементи на визуална информация: линия, контраст, структура, цвят,
форма, обем и плътност, 2D или 3D…
 видове визуални носители за мемове: неподвижни изображения,
анимирани изображения, инфографики, комикси …
 проблеми с авторските права: Мат Фюри (той води дела за злоупотреба
с авторски права и се опита да „убие” героя си.)

10

 Анализ на визуализации и разказване на истории, продължение (45 мин.)
МЕМОВЕ: МЕМ БАНКИ



Съсредоточете се върху мемовете като цяло, извън прецизния пример на жабата
Пепе.
Изследвайте подобни резултати онлайн, за да сравните допълнително:
например, разгледайте други мем банки относно местните политици и помислете
за тяхната визуална ефективност.

 Правене на инфографики (продължение) (45 мин.)
МЕМОВЕ: ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ
ЕКИПНО ПРОУЧВАНЕ (2 ИЛИ 3)






Определете тема, която има социални, етични или политически последици (в
МИГ), например относно дигиталния отпечатък, дигиталното разделение,
стереотипите, кибер-тормоза.
Създайте мем за локална кампания (анти-кибер тормоз, про- екологично
поведение...)
Изберете инструмент за публикуване
Сглобете фактите по визуален начин, като използвате някои принципи за
визуален дизайн (отново използвайте мем, ако е необходимо) и някои налични
инфографики (статистики, диаграми ...)
Публикувайте го (ако го намирате за удачно)

 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Помолете студентите да оценят проекта си спрямо медийното съдържание и
таблицата за дизайн:

Сфери
ПРИНЦИПИ НА
ДИЗАЙН
Изображение
Звук
Текст
АУДИТОРИЯ и
СЪОБЩЕНИЕ
Производител
Целева група
Предназначение
Ключово съобщение
Средства

Въпрос

Оценка от ученика:
Опишете и оценете
последователността.
Обосновете отговорите си.

Композиция?...
Ритъм?...
Акцент върху думите?
Кой е написал или произвел
това съобщение?
Каква е целевата
аудитория/ общественост?
Защо този пример е бил
произведен?
Какво е ключовото
съобщение в примера?
Какви средства са избрани?
Каква платформа е
използвана?
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Етап 3 (18-19):
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО МУЛТИМЕДИЙНО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ
 Мултимедийна продукция в социалните медии (45 мин.)
Използвайте мобилни телефони, за да записвате и разменяте видеоклипове с културни
аспекти от родните страни на учениците (музикална сцена, театрална сцена, експонати
...).
Научете ги да боравят с понятията за честна употреба, разрешения и кредити (снимка,
видео)
 Мултимедийна продукция в социалните медии (продължение) (45 мин.)
След като получат своята „стори/история“ (за Instagram, Snapchat…), накарайте ги да
разсъждават върху медийното съдържание и дизайнерската таблица:
 цел на мултимедийната информация
 елементи на мултимедийната информация
 типове мултимедийно разказване на истории: Facebook live, Snapchat
stories …
 проблеми с авторските права
 Мултимедийна продукция в социалните медии (продължение) (45 мин.)
Нека учениците да преразгледат своята „история“ в съответствие със спазването на
медийно съдържание и дизайнерската таблица, както и обратната връзка от другите.
Нека да публикуват своята „история“, ако са доволни от нея. Когато е възможно, карайте
ги да следят коментари, ангажираности, харесвания…

Съвет за учителя:
Можете да насърчите учениците си да създават интерактивни дейности (тестове,
викторини, анкети ...) със софтуер и уебсайтове като Quia (www.quia.com/web). Те могат
да създават интерактивни истории с Active Worlds или симулационни игри със Sim City
 Оценка и обратна връзка (45 мин.)
Накарайте учениците да напишат кратко есе, в което отразяват и оценяват
ефективността на своята „история”. Те могат да използват медийното
съдържание и дизайнерската таблица, за да се съсредоточат върху елементите,
които считат за по-важни.
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