
МЕДИЙНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 

ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕДИЙНО ОБУЧЕНИЕ В 

УЧИЛИЩЕ 



медия 

 Медиите или средствата за масова информация 
имат мощно влияние върху живота на младите 
хора.Днес те доминират както в публичното,така и 
в частното пространство. Цифровата информация 
,например,се е настанила трайно в живота ни и го 
е променила, променила е начина,по който 
общуваме,работим и учим. Медийните продукти 
не само ни информират и развличат, но играят и 
важна роля за това, как виждаме 
действителността около нас, влияят и на  
мисленето,чувствата и поведението ни. 



Видове медии 

 Телевизия 

 Кино 

 Видео 

 Радио 

 Фотография 

 Реклама 

 Преса (вестници и списания) 

 Музикални записи 

 Компютърни игри 

 интернет 



Медийни текстове 

Програми 

Филми 

Изображения 

Уеб сайтове 

Др. 

Медийните текстове се пренасят чрез 

“езици”, т.е. форми на комуникация 



Медийни езици 

Визуални изображения(неподвижни и 
движещи се) 

Аудио(звук, музика, говор) 

Писмен език 

Медийното образование цели да 
развие  компетентност , свързана не 
само с печата,но и с останалите 
системи от образи и звуци 



МЕДИЙНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

   Медийното образование дава 
възможност на млади и стари да развият 
знания, ценности и широк диапазон от 
умения -  умения за критическо мислене, 
общуване и управление на 
информацията, да станат разумни 
потребители и творци. Затова то е важна и 
прогресивна стратегия за възпитаване на 
мислещи, ангажирани и информирани 
граждани. 



Определение за 

медийно 

образование  

Определението се базира на 
четирите „ключови понятия” : 

- Продукция 

- Езици 

- Представяне 

- Публика 

и е предпоставка за модулна учебна 
програма. 



Медийно обучение 

 Що е медийно обучение(образование, 
възпитание)? То е процес, при който 
индивидите стават медийно грамотни, 
т.е. способни да разбират и оценяват, и 
то по критичен начин, същността, 
похватите и влиянието на медийните 
послания и продукции. 

 Медийното обучение надгражда 
позитивното, творческото и приятното в 
масовата култура.  



Основа на 

медийното 

обучение 

 Медийното обучение се базира на ключови 

схващания като това,че медийните 

продукти са внимателно конструирани, че 

всеки прилага собствения си опит, знания 

и отношения при интерпретирането им 

/разглобяване на конструкцията/, че 

повечето са създадени с цел печалба, че в  

основата си традиционните медии носят 

идеологически послания. 



Процесът на 

медийно обучение 

включва : 
-   изучаване на медиите  

- създаването на медийни текстове, 

- критическо мислене – декодиране, анализиране, 
синтезиране и оценяване на медиите  

 

    или с други думи ни помага  да се ориентираме 
във все по-сложната медийна среда.Тази среда 
включва както традиционните и цифровите медии, 
така и толкова популярните в масовата култура 
играчки,реклами, мода, молове и развлекателни 
паркове  



  

Обучение на 21 век 

 
 Според една канадска брошура на темата , 

Media Education : Make it Happen!(© 2006 
Media Awareness Network), “Медийното 
обучение не дава правилните 
отговори,то по-скоро поражда 
правилните въпроси”. А ролята на 
учителя е не „да предава знания , а да 
подпомага процеса на опознаване и 
диалог, на изследване и задаване на 
правилните въпроси.” 



Резултатът от 

медийното 

обучение 
 е медийната грамотност - фактор от 

първостепенно значение за изграждане на 
активно гражданско съзнание  в днешното 
информационно общество. 

  Определение на медийна грамотност 
според Уикипедия : ” репертоар от 
компетентности, които помагат на 
хората да анализират, оценяват  и 
създават текстове в голямо 
разнообразие от медийни жанрове, 
форми и стилове “ 



Причини 

Има много причини за въвеждане на 

медийното обучение в училище 



Няколко от тях ... 

Медийното обучение : 

-  насърчава младите хора и децата да задават 
въпроси относно мултимедийната култура и ги учи 
да бъдат активни и способни да разграничават 
медийни потребители ; 

- въвежда света в класната стая и е съвършен мост 
за интегриране на предметите и 
интердисциплинарно обучение; 

- способства за развитието на множествената 
интелигентност, за анализиране и управляване на 
информацията   

 



Още  

- залага на това,че обучението започва там, 
където децата вече са - медиите.  

   
Музиката,комиксите,телевизията,видеоигр
ите , интернет и рекламите са част от 
живота,която всички деца обичат. Медиите 
са една споделена среда и оттук 
катализатор за придобиване на знания. 

-   насърчава младите хора да използват 
творчески мултимедийните продукти  



Още 

 - кара младите хора да се видят като активни 
граждани  

 - способства личностното израстване и социално 
развитие на младите хора, тъй като разглежда 
връзките между  поп културата и  отношението им 
към нея, избора им на начин на живот и 
самооценката им 

 - учи децата да правят разграничение между 
реалност и фантазия, тъй като те сравняват 
насилието в медиите  и насилието в живота, 
медийните и истинските герои и т.н. 



Още 

 -   помага им да развият уменията си за критическо 
мислене и стратегии на търсене и оценка на 
информацията, намерена в интернет; 

 -   голяма и важна част от медийната грамотност е 
свързана с интернет грамотността, тъй като 
средностатистическият юноша прекарва най-
малко 7 часа седмично в интернет – имейли, чат, 
игри, домашни и др., а там ги чакат рекламите на 
електронната търговия .Чакат ги и нови рискове за 
безопасността, правото на личен живот и 
изопачаване на фактите. 

 

     



Интернет 

грамотността - част 

от медийната 

грамотност   Интернет грамотността е способността да 
намериш достъп до информация в мрежата, да я 
разбереш, да я подложиш на критичен анализ  и 
да създадеш  информационно и комуникационно 
съдържание онлайн. 

 През последните години интернет и мобилните 
технологии промениха много области от живота 
ни.Променяйки  стила ни на работа и на това как 
прекарваме  свободното си  време, обаче, те ни 
налагат и още по-големи граждански 
отговорности.  Освен многото ползи, които 
интернет ни е донесла, тя ни е отправила и много 
предизвикателства . 



Предизвикателства 

на интернет 

 Вирусите, например, струват на администрациите 
и частните предприемачи  само в Европа от два 
до три милиарда евро годишно. 

 Неисканите писма, повече известни като спам, са 
почти 90%  от всички имейли, като повече от 1.5% 
съдържат злонамерен код. 

 Голям процент от съдържанието в интернет е 
или незаконно или се основава на 
предразсъдъци, уронващи самата основа на 
човешките права и човешкото достойнство  



А 

 

 Освен това , крехкото разбиране за равенство отново е 
застрашено, тъй като цифровата медия разделя достъпа до 
информация на достъп за „имащи” и достъп за „неимащи”. 
Много млади хора изпитват все по-нарастващо 
неудовлетворение, дължащо се на липсата на материални 
средства за достъп до интернет, технически умения и 
умения за търсене и ефективно използване на информация 
в мрежата. 

 Затова, те трябва да се научат не само какво 
представлява мрежата и да жонглират с „домейни”, 
„сайтове”, „форуми” , „сваляне „ и т.н., но и да се научат 
как да избягват рисковете от „сърфиране в нета”.  



Въвеждане на МО в 

училище 

 А) Подготовка 

- сформиране на работен екип : 
педагогически съветник, учители от 
начален курс, преподаватели по роден и 
чужд език, история, география, 
гражданско образование, 
информационни технологии, изкуствата 
,външни специалисти; 

- разработване на концепция и създаване на 
програма за медийно обучение ; 



Въвеждане.. 

 създаване на наръчници за 

участниците в процеса ; 

разработване на материали, 

съобразени с възрастовите групи; 

разработване на материали, 

съобразени с възрастовите групи. 



 Б) Въвеждане  

- включване на темите от програмата в 
часовете на класа ; 

- практически занятия в часовете по чужд и 
роден език, история, география, 
гражданско образование,информационни 
технологии, изкуствата,особено в уроците 
с междупредметна връзка или СИП и ЗИП; 

- създаване на медийни продукти в 
кръжоците /ИИД  



Ползвана 

литература 

Материали , издадени от ЮНЕСКО и 

Европейската Комисия , напр. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/

001492/149278e.pdf  

Media Education: Make it Happen!(© 

2006 Media Awareness Network) 

Уикипедия 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf

