ɈȻɍɑȿɇɂȿɉɈɆȿȾɂɃɇȺ
ȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌ
ɂɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇɈɊɔɄɈȼɈȾɋɌȼɈɁȺɆȿȾɂɃɇȺȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌ
ȼɉɊȿȾɍɑɂɅɂɓɇɈɌɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɉɤɬɨɦɜɪɢ

www.kita-project.eu

EVA-MARIA AURENZ

E & G Projekt Agentur GmbH
Finsterwalde, Germany

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА
ДЕЦА МЕЖДУ 3 И 7 ГОДИНИ ОТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Интерактивно ръководство за медийна грамотност в
предучилищното образование

проект Kit@:
Детският свят е медиен свят.
За да се запознаят децата с ползата и ефекта на медиите, се нуждаем от
професионалисти, работещи в сферата на образованието и грижа в ранна детска
възраст (ОГРДВ) (Early Childhood Education and Care - ECEC), които имат
практически познания за медийното образование и способността да го прилагат
в рамките на педагогическата работа с децата.
Целта на проекта е прилагане на иновативни решения за развитие на медийни
педагогически компетенции, с използването на цифрови медии и способността
за насърчаване на медийна грамотност за децата.
Специалистите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст се
нуждаят от практически съвети за медийно образование и конкретни
практически примери за ежедневната работа с децата.
Тази концепция за обучение под формата на интерактивно, модулно
ръководство беше разработено в рамките на проект "Еразъм+" Kit@ в тясно
сътрудничество с екип от експерти от пет европейски държави. Наръчникът се
допълва от онлайн платформа за обучение, и практически примери за работа с деца.
Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта:
http://kita-project.eu

Kit@-консорциум:

G3 — GENRATIONEN
GEHEN GEMEINSAM
(КООРДИНАТОР/
ГЕРМАНИЯ)

ISCTE – INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LISBOA
(ПОРТУГАЛИЯ)

E&G PROJEKT AGENTUR GMBH
(ГЕРМАНИЯ)

EVANGELISCHE
KINDERTAGESSTÄTTE
REGENBOGEN
(ГЕРМАНИЯ)

EDUCATIONAL DYNAMICS
(ГЪРЦИЯ)

SKOLA DOKORÁN (СЛОВАКИЯ )

МОМА ООД (БЪЛГАРИЯ)

Автор: Ева-Мария Ауренц
Редактори:

д-р Сесилия Агиар , Петя Божкова, Ивайло Добрев, Пол Крамп, д-р Зузана
Линч, д-р Лотар Муштер, д-р Евгения Папайоану, Анке
Роберт, д-р Мирослав Скленка

Оформление: Анке Роберт
Снимки: Ева-Мария Ауренц (Снимка 8: от A. Биджарани, Снимка 6, 14 и 19:
Pixabay.com, снимка 79: Линда Лукас (Здравей Руби))
Графики/таблици:
Уеб страница:

д-р Зузана Линч, д-р Евгения Папайоану.
http://kita-project.eu

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата
публикация не представлява одобрение на съдържанието, а отразява
само възгледите на авторите и не може да бъде търсена отговорност на
Комисията за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се
в тази публикация.

Съдържание
Въведение

7

Структура и препоръки за употреба

9

Модул 1 – Основна рамка на медийната грамотност

13

1. Какво е медийна грамотност?

13

2. Значение на медийното образование и медийната грамотност в ОГРДВ

16

3. Медиите като педагогически инструмент

18

4. Медийни педагогически компетенции

21

5. Партньорство с родителите

23

6. Правна рамка

32

Правна медийна защита на децата

32

Авторско право - публикуване на изображения и снимки

34

Модул 2 – Основни познания за новите медийни технологии

36

1. Какво представлява компютърът?

36

2. Видове компютри

37

3. Какво има в един компютър?

40

4. Компютърни портове и бутони

43

5. Периферни устройства

44

6. Основи на софтуера - Операционни системи и приложения

46

7. Използване на компютър

47

Разучаване на нова програма

48

Прехвърляне на файлове в компютъра

50

8. Използване на интернет

53

9. Таблетите в центровете за ОГРДВ

55

Модул 3 – Да надникнем в медийния свят на децата между 3 и 7 години

57

1. Медиите за деца между три и седем години

59

2. Видове медии и медийно възприятие

63

3. Отрицателни медийни преживявания при малките деца

66

5
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

4. Характеристики на медийното съдържание, подходящо за деца

70

5. Какво са медиите?

73

6. В помощ на родителите

74

Модул 4 – Детски медийни герои

76

1. Медийните герои като приятели

77

2. Ориентация и възхищение

79

3. Медийни герои срещу реални ролеви модели

83

4. В помощ на родителите

86

Модул 5 – Реклама

87

1. Рекламата и малките деца

90

2. Рекламни медии и форми

92

3. Правна рамка

96

4. В помощ на родителите

97

Модул 6 – Фотография
1. Фотографски проекти в ОГРДВ
2. Фото практика

98
98
101

Основни типове снимки

102

Перспективи

105

3. Използване на фотографията в ОГРДВ

106

4. Основи на приложението PicCollage

108

PicCollage накратко

109

Как работи PicCollage?

109

Модул 7 –Видео и анимация (Stop motion)

114

1. Какво е Stop motion видео?

114

2. Stop motion и видео проекти в ОГРДВ

116

3. Stop motion и видео на практика

118

4. Възможности за детско развитие чрез интегриране на stop motion и видео в
ОГРДВ
119
5. Основи на приложението Stop Motion Studio
Общ преглед на Stop Motion Studio

121
122

6
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Как работи приложението Stop Motion Studio?
6. Основи на Windows Movie Maker 2012

123
129

Преглед на movie Maker 2012

129

Как работи Movie Maker 2012?

130

Модул 8 – Аудио

144

1. Аудио проекти в ОГРДВ

144

2. Аудио практика

146

3. Възможности за детско развитие чрез използване на аудио средства в
ОГРДВ

148

4. Основи на програмата Audacity

150

Преглед на Audacity

152

Как функционира програмата Audacity?

152

Модул 9 – Програмиране

157

1. Програмиране в центровете за ОГРДВ

157

2. Програмиране

159

3. Възможности за детско развитие чрез програмиране.

166

4. Основи на приложението ScratchJr

168

Преглед на ScratchJr

169

Как работи ScratchJr?

170

Заключение

174

Списък с референции

175

Модул 1

175

Модул 2

175

Модул 3

176

Модул 4

177

Модул 5

177

Модул 6

178

Модул 7

179

Модул 8

179

Модул 9

180

7
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Въведение
Днес децата растат в един медиен свят и възприемат използването на (цифрови)
медии като нещо съвсем нормално в тяхната социална и семейна среда. Децата
обикновено използват медиите напълно естествено и без притеснения- може да
се каже дори наивно. Те често разбират много бързо как работят различни
устройства, което възрастните често погрешно възприемат като компетентно
боравене с дигиталните медии. Децата трябва да се научат да избират правилно
медиите, които използват и да умеят да поставят критични въпроси за тяхната
употреба. Те се нуждаят от помощ при използването на медии. Затова е важно
да започнем да изграждаме медийната грамотност на по-малките деца и да ги
научим на отговорен и критичен подход към медиите от ранна възраст.
Децата използват медии с ентусиазъм. Разнообразието от медии и медийно
съдържание събужда любопитството на децата, задоволява глада им за знания и
интереси, и им предоставя информация. Медиите предлагат на децата
допълнителна възможност да намерят достъп до света около тях и да се
ориентират в него. Специални медийни проекти за деца могат да ги подкрепят
в тяхното развитие. В творческото и проактивно използване, и създаването на
медийни проекти, децата могат да научат много интересни неща и да разширят
своя мироглед. Естествено, децата не трябва да бъдат оставени сами в това
пътешествие. Възприемането, разбирането и използването на медиите от децата
трябва винаги да бъдат придружено от възрастни и да се поставят в конкретен
смислов контекст.
Центровете за образование и грижа в ранна детска възраст (ОГРДВ) могат да
подкрепят децата в укрепването на тяхната медийна грамотност и използването
на медии, и да осигурят първоначална среда за творческо, продуктивно и
смислено използване на тези медии.
Съществуват много различни подходи към работата, използването и влиянието
на медиите в ОГРДВ в научните и социалните дебати, но съществува съгласие, че
медиите са част от ежедневието на децата. Един подход се опитва да защити
децата от влиянието на медиите, доколкото е възможно, и следователно счита
центровете за ОГРДВ за място без цифрови медии. В друг подход, ранната и
устойчива ангажираност с медиите и тяхното съдържание, се счита за важна.
Всички гледни точки със сигурност имат своята правота, въпреки, че един
консервативният подход не позволява на децата да придобият важен медиен
опит, а твърде ангажиращият подход често пренебрегва реално съществуващите
рискове за децата. Важно е, и е правилно да се намери добър баланс при работата
с медиите в ОГРДВ. От една страна, следва да се вземат превантивни мерки за
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противодействие на възможните рискове. От друга страна, на по-малките деца
трябва да се даде възможност да придобият собствен медиен опит, подпомагани
от възрастни, в зависимост от етапа им на развитие.
Това интерактивно, модулно ръководство има за цел да постигне баланс между
тези две позиции, като за показани различни начини за съвременно детско
развитие на медийна грамотност.
Следващата глава започва с кратък преглед на съдържанието и структурата на
ръководството, и съвети как да го използвате.
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Структура и препоръки за употреба
Това ръководство предлага на професионалистите в сферата на ОГРДВ гъвкава и
индивидуална концепция за обучение по
медийно образование. Тя е
предназначена за ОГРДВ професионалисти, които работят с деца на възраст
между три и седем години. Тази обучителна програма може да се използва както
от абсолютно начинаещи в областта на медийното образование, така и от
напреднали.
Структурата на обучението под формата на интерактивно ръководство е
разделена на модули. Това означава, че всяка тема от областта на медийното
образование в ранна детска възраст е представена в компактен модул. Има общо
девет модула, т.е. девет тематични области, които могат да се използват
последователно или гъвкаво, в зависимост от интереса на специалистите в
областта на ОГРДВ или от нивото на техните знания.
Деветте модула са структурирани по следния начин по отношение на
съдържанието и логиката:
Модули 1 и 2 предоставят основни знания за медийното образование като цяло
и за новите медийни технологии.
•

Модул 1 – Основна рамка на медийната грамотност
Модул 1 предоставя основни познания за значението на медийната
грамотност в ОГРДВ. Представени са първи подходи за медиен
педагогически труд в центровете за ОГРДВ. Те включват, например,
познаване на концепцията на Дитер Бааке за медийна грамотност, преглед
на защо медийното образование се счита за важно в ОГРДВ, поглед върху
правните рамки и предложения за съвместно сътрудничество с родителите.

•

Модул 2 – Основни познания за новите медийни технологии
В този модул, са представени най-важните основи на новите медийни
технологии. Той е насочен предимно към хора, които имат малко или
никакви познания, свързани с компютри. Препоръчва се модул 2 да се
използва като опреснителен курс. Използването на таблети в ОГРДВ
също е застъпено.

Модули 3, 4 и 5 се занимават с медийния свят на децата като цяло и медийни
теми, които засягат по-специално децата, като например медийни герои или
реклама. Това са теми, които могат да бъдат обсъдени с децата в ОГРДВ, без да
се използват (цифрови) медии.
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•

Модул 3 – Да надникнем в медийния свят на децата между 3 и 7
години
Модул 3 дава представа за медийния свят от ранното детство. Представена
е техниката (уреди), която се използва в домовете на децата и се обсъждат
различните видове медии и тяхното възприемане. Освен това е показано
кои медийни преживявания могат да претоварят децата и кои
характеристики трябва да се вземат предвид при избора на медии за деца.

•

Модул 4 – Медийни герои
Модулът за медийни герои поглежда към детския свят на медийни
фигури и тяхната функция като спътници на децата. Наред с други неща,
този модул е за това как медийните герои могат да дадат на децата
ориентация в живота. Освен това се разглежда връзката между измислени
и реални ролеви модели.

•

Модул 5 – Реклама в медиите
Модул 5 информира за света на рекламата и показва защо рекламата се
харесва на децата. Показани са различните рекламни медии и форми, и от
текста е видно, че дори по-малките деца могат да разпознават рекламата.
Представена е и правната рамка.

Модули 6, 7, 8 и 9 показват специални начини, по които медиите могат да се
използват творчески, продуктивно, и смислено с децата в центровете за ОГРДВ.
Всеки модул се отнася до ежедневната работа в центровете за ОГРДВ и не само
показва възможни приложения на тези медии там, но и предимствата, както и
възможностите за учене и развитие на децата.
•

Модул 6 – Фотографии
В модул 6, медийна педагогическа работа с помощта на снимки е
представена
като възможност за ежедневната практика в ОГРДВ.
Представени са основи на работата със снимки, както и приложението
PicCollage.

•

Модул 7 – Видео и анимация (Stop motion)
В модул 7 се представя медийна педагогическа работа с помощта на
анимация и видео и се отнася отново за ежедневната практика в ОГРДВ.
Обясняват се
различни техники за stop motion. Разгледани са
приложенията Stop Motion Studio и програмата Windows Movie Maker.
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•

Модул 8 – Аудио
В модул 8, e представена педагогическата работа с помощта на аудио е и
поставена в контекста на ежедневната работа в ОГРДВ. Представени са
важни основи за аудио работа и програмата Audacity.

•

Модул 9 – Програмиране
Модул 9 разглежда как програмирането или структурирането на
мисленето в програмирането могат да бъдат направени на обучителна
тема в детската градина с прости ресурси. Разгледано е приложението
ScratchJr.

За да направи ръководството практически ориентирано, преподавателката
Мария дава съвети за това къде и как съдържанието може да се прилага в
ежедневието на центровете за ОГРДВ.

Здравейте, аз съм Мария. На 28 години съм и съм учител в детска градина в
малък град. Грижа се за деца от 3 до 7 години. Заедно с децата, ние използваме
медии проактивно и творчески от няколко години.
Бих искала да споделя това практическо знание с вас и се надявам, че това ще ви
вдъхнови във вашата бъдеща работа.
Много ще се радвам, ако мога да ви помогна да използвате педагогически
пълноценно цифровите медии в ОГРДВ.
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Темите за медийно образование в рамките на това ръководство за обучение са
независими от държавните образователни планове и учебни програми. Медийното
образование се разглежда като мултидисциплинарна тема, която може да се
използва във всички педагогически ситуации.

Моят съвет: Надявам се, че този наръчник ще ви помогне да придобиете пошироки познания по медийна грамотност в ОГРДВ и да пренесете тези познания
в бъдещата си работа в центровете за ОГРДВ, за които работите.

Още малко препоръки за употреба �:
Модулите от това обучително ръководство могат да се използват индивидуално
и в консултация с центъра за ОГРДВ, за който работите. Модулите могат да бъдат
разгледани заедно с няколко колеги или с целия персонал. Например, един или
двама колеги се занимават с един модул и след това представят съдържанието на
останалите в рамките на фиксирана среща. По този начин могат да се обменят
въпроси и идеите да бъдат практически тествани. Ученето в общността се
насърчава и ще се радваме да създадете индивидуален и собствено структуриран
курс за медийно обучение, който е адаптиран към нуждите и условията във
вашия център за ОГРДВ.
Желая ви много нови удовлетворяващи знания и успех в завършването на това
обучение! Радвам се, че ви интересува темата за медийното образование в ОГРДВ
и с този наръчник ще получите допълнителна важна професионална
квалификация.
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Модул 1 – Основна рамка на медийната грамотност
Модул 1 представя основите за съзнателно и критично управление на медиите в
ранно детско образование и грижи (ОГРДВ) и показва как свързаното с медиите
съдържание за децата може да бъде интегрирано в техния ежедневен
образователен процес по подходящ за тяхното развитие и възраст начин.
Представя се основна информация за педагогическия труд с медии и деца в
предучилищна възраст, както и информация за правната рамка за работа с
медиите. В главата
Партньорство с родителите има информация за
сътрудничеството между центровете за ОГРДВ и родителите по темата за медии
и медийна грамотност.

1. Какво е медийна грамотност?

Медийната педагогика е под дисциплина на образователната наука. Тя се
развива непрекъснато и играе все по-важна роля в нашето общество, тъй като
дигиталната комуникация е проникнала в почти всички области на живота.
Медийната педагогика се занимава с медиите и педагогическото им значение в
работата, свободното време и образованието. Там се анализират функциите и
задачите, които медиите поемат в нашето общество, и се разглежда как си
взаимодействаме с тях. Медийната педагогиката разглежда и влиянието на
медиите върху нас, хората, разработва концепции за пълноценното използване
на медиите в педагогическата работа и развива компетенции, които трябва да
бъдат развити в тази връзка. Основната цел на медийната педагогическа работа
е развитието на медийна грамотност.
Медийната грамотност е много широко понятие, за което има много
определения. В някои от тях се набляга на техническите аспекти на медийната
грамотност. Това виждане обаче не е справедливо за многоизмерната концепция,
каквато е медийната грамотност, тъй като тя описва много повече от
техническите умения, необходими за работа и използване на медиите. Става
дума повече за безопасното, съзнателно и съвестно отношение към медиите.
Затова медийната грамотност изисква богати умения и способности.
Концепцията за медийна грамотност е въведена в Германия през 1973 г. от
преподавателя и медиен педагог Дитер Бааке, (Dieter Baacke), който вижда
медийната грамотност като част от цялостната комуникативна компетентност,
която в индустриалното и технически организирано общество е силно повлияна
от медиите. Концепцията на Дитер Бааке има трайно въздействие върху дебата
за медийната грамотност. Той определя четири области на медийна грамотност:
медийна критика, медийни знания, използване не медии, и медиен дизайн.
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Медийна грамотност

медийна критика
медийни знания
използване на медии
медиен дизайн

ГРАФИКА 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА БААКЕ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

Според Бааке, медийно-грамотния човек не просто приема медийното
съдържание без да се замисля, но постоянно си задава критични въпроси и
упражнява собствен контрол върху медийното съдържание по отношение на
социалните, моралните и етичните аспекти. Той изследва ефектите на медиите
и признава техните функции (медийна критика). Медийно-грамотният човек,
също така, има технически познания и може да използва различни медии
(медийни знания). Човек може да се наслаждава и използва медийно
съдържание и услуги (напр. игра на компютър или гледане на DVD), но остава
отговорен в използването им (използване на медии). Като крайна цел, медийнограмотните хора използват медиите като инструмент за творческа работа или за
дизайн на собствените си медийни продукти, както и като средство за
комуникация, за да изразят собствените си идеи (медиен дизайн).
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Моят съвет: Медийната грамотност се превърна в ключова квалификация в
нашето прогресивно общество. Това е комуникативната грамотност и в същото
време компетенция, която позволява на човек да направи това, което е
необходимо, за да влезе в контакт със средата и да може да изрази себе си. Ако
целта на образователните усилия е да се възпитават независими и отговорни
хора, е задължително да се проведе и дебат за медиите.

В контекста на медийното образование се правят опити за практическо
прилагане на медийни педагогически подходи в центровете за ОГРДВ, в
началните и средните училища.
Приучването към отговорно и компетентно управление на медиите е ключов
процес и умение, полезно през целия живот. В зависимост от жизнената фаза и
медиите, различни въпроси, теми или проблеми са на преден план. Децата
между три и седем години, например, може да научат заедно много за
различните медии чрез игра, или пък как да различават телевизионната програма
и рекламата. Част от живота на децата са и медийните фигури/герои.
Ключовият фактор за тази възрастова група е, че медийната грамотност може
постепенно да се развива. Сложността на важните теми се увеличава с възрастта.
Особено важно е децата да повишат своята компетентна работа с медиите, тъй
като са отворени за медиите в положителен и отрицателен смисъл. На тази
възраст те са любопитни и попиват от медиите без предразсъдъци, но също така
са много лесно биха могли да бъдат повлияни от тях. Децата трябва да се научат
как да се отнасят отговорно към медиите. Отговорност на родителите и
професионалистите в ОГРДВ е да научат децата как да използват медиите
разумно в ранна възраст.
Норбърт Нойс (Norbert Neuß), професор по ранно образование и медиен педагог
казва "Медийното образование често се бърка с медийна дидактика, т.е. използването
на медии за други образователни цели се разглежда като медийно образование".
Медийното образование, обаче, имаме само ако дидактическите занимания и
образователните усилия са насочени към насърчаване на медийната грамотност.
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2. Значение на медийното образование и медийната грамотност в
ОГРДВ

В свят, проникнат от медии, медийното образование трябва да се разглежда като
важен фактор в педагогическата работа. Защо е разумно да се започне с медийно
образование в ОГРДВ?
1.Медиите са навсякъде: в днешния свят ние вече имаме не само езика,
писмеността, и езика на тялото, като възможности за комуникация и изразяване,
когато общуваме с другите, но използваме и видео, снимки и интернет. За да
могат децата да участват в социалния живот, да намират решения и да отстояват
своите позиции, трябва да се запознаят с медиите и да знаят как да ги използват
творчески и смислено.
2.Медиите са част от ежедневието на децата: дори и най-малките деца имат
достъп до различни медии всеки ден и използват придобития си опит с тях в
центровете за ОГРДВ. По тази причина центровете за ОГРДВ не могат да бъдат
пространства без медийно съдържание. Задачата на специалистите в областта на
ОГРДВ е да разбират детската среда. За да могат децата да се справят и да
обработват медийния си опит, следва да бъдат направени подходящи занимания
в ОГРДВ, които следва да бъдат ориентирани към интересите и опита на децата.
3.Децата трябва да се научат как да боравят с медиите: децата в момента
растат с компютри, смартфони, телевизия и т.н. Те се занимават с тези медии по
естествен начин и без колебания, често ги използват интуитивно и без страх от
контакт. Критичното и обмислено използване на медиите, обаче, трябва да се
научи по същия начин, както четенето, писането и смятането, например. Още в
центровете за ОГРДВ децата могат да се запознаят и да изпробват различни
начини за медийна ограмотяване, използвани в рамките на образователния
процес. Децата трябва да се научат не само да използват технически медийни
устройства и уреди, но и как да ги използват като инструмент за осъществяване
на собствените си цели и идеи.
4.Предпазващият ефект на медийното образование: Медиите съдържат
рискове, но могат да обогатят живота ни по различни начини. За да се
противодейства на потенциални опасности, консервативното педагогическо
отношение изглежда не е от полза тук. Именно защото медиите са част от
ежедневието на децата и са свързани с рискове, е важно да се полагат усилия в
ОГРДВ да се осигури на децата подход за творческа работа с медиите и идея за
това как работят медиите. По този начин те могат да постигнат
самоконтролиращ и отговорен подход към медиите на ранен етап.
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5.Децата се научават да разбират медиите чрез творчески работа с тях: като
работят независимо и креативно с медиите, децата научават как медиите да
работят най-добре, как им оказват влияние и как да постигат това, какво искат да
направят. Създаването на собствени медийни продукти им позволява да се
докоснат до медиите директно.

Моят съвет: Чрез създаване на простички филми, като използват stop-motion
приложения, децата учат, че не всичко, което виждат по телевизията е истинско. С
помощта на фотографията те могат да разберат, че медиите са само фрагмент от
реалността. И като създадат собствената си радио игра, например, те се учат как
музиката и звуците могат да повлияят на настроението.

6. Медиите могат да обогатят и подкрепят ученето на детето: медиите
трябва да обогатят, а да не заменят основните физически дейности и
удоволствието от използването на сетивата на детето. Те са допълваща форма, от
която децата могат да се възползват. Затова медиите могат да се разглеждат като
възможност да предложат напълно нови възможности за творчески процес, като
се разширят възприятията на детето. Децата могат да ги използват и като
инструменти, които да им помогнат да учат чрез открития, експериментиране и
игра.
7.Медийното образование прави възможно равенството в образованието:
не всички деца имат възможност да опознаят всички медии или да се справят с
тях по творчески начин. В ОГРДВ, обаче, всеки може да има възможност да
опознае различните медии и да се работи с тях по различни начини. Тук те могат
да получат съществен опит с медийния дизайн и използване. Освен това те могат
да се научат как да използват медиите не само за да си прекарат времето, но и
като средство за комуникация, източник на информация или инструмент за
творчески дейности. С оглед на проблема с недостига на образование и знания
("дигитално разделение“) центровете за ОГРДВ имат за цел да играят
балансираща роля. Ако дават възможност на всички деца да развият отговорни
и критични медийни умения от ранна възраст, те могат да помогнат да се
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изгради добра основа за компетентни медийни умения и да се намали
образователните неравенства (educational gap).
8.Медийно образование в учебните програми в България: Използването на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и/или медийното
образование не са определени като отделна образователна област в учебната
програма на центровете за ОГРДВ. В учебната програма няма конкретни насоки,
които да определят как трябва да се използват ИКТ и медийно образование в
процеса на обучение. Това зависи изцяло от идеите и желанието на всеки учител
и от визията и практиките на всяка детска градина ( начално училище) да
прилага и използва определени ИКТ и мултимедийни инструменти в процеса
на преподаване. Обикновено детските градини са оборудвани с интерактивни
инструменти като интерактивна дъска и / или екрани (телевизор, проектор) и по
този начин учителите са улеснени да използват ИКТ инструменти за допълване
на процеса на обучение. Поради тази причина би било уместно медийното
образование да бъде разгледано по-задълбочено в ежедневните образователни
практики.
9. Медиите са забавни: да работиш с медии е просто забавно както за деца,
така и за възрастни. Медиите предизвикват детското любопитство и харесване.
Този интуитивен интерес към медиите трябва да се използва за да се спечелят
децата (по-лесно) за образователния процес.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Защо медиите са важен фактор в педагогическата работа:
Медиите са навсякъде
Медиите са част от ежедневието на децата
Децата в момента растат с компютри, смартфони, телевизори и т.н.
Медиите са свързани с рискове, но могат да обогатят живота на децата
по различни начини
Децата се учат да разбират медиите чрез креативна медийна работа
Медиите могат да обогатяват и подкрепят обучението на детето
Медийното образование прави възможно образователното равенство
Медиите формират основата на образователната дейност на ОГРДВ
Медиите са забавни

ТАБЛИЦА 1: РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В ЖИВОТА НА ДЕЦАТА

3. Медиите като педагогически инструмент

Съществуват редица различни възможности за използване на медийно
съдържание в ежедневната педагогическа работа в ОГРДВ, като се вземат в
предвид съществуващото съдържание и процеси в конкретния център за ОГРДВ.
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Моят съвет: Свободните разговори могат да се използват за споделяне на
медийни преживявания, компютърът – за изследване отвън, счупения компютър,
телевизор или радио за разглеждане и изследване или за създаване на медийни
педагогически проекти, които ежедневно могат да ангажират интереса на децата.

Медиите и медийното съдържание могат да обогатят и допълват
педагогическата работа в ОГРДВ по много различни начини. Различните
медийни устройства и проекти служат както като работни инструменти, така и
за подпомагане и стимулиране на образователните и учебните процеси. В този
контекст използването на образователни медии може да бъде вълнуващо. Ето
някои примери:
1.Езиково развитие и медии: по отношение на езиковото развитие аудио
медиите предлагат разнообразни възможности. Езикът, използван в радио
пиесите, обикновено се отличава от ежедневния ни език поради разнообразния
и обрисуващ избор на думи. Освен това, дикторите често идват от дублажната
или театралната сфера и следователно могат да променят и преправят тембъра
си и да сменят рязко ритъма на текста. Това дава възможност да се имитира
езика, стимулира езиковото развитие на деца от всички възрасти и подкрепя
насладата от езика. Детските стихотворения и песни на касети, дискове и
подкасти могат да бъдат също толкова полезни. Чутото може да се използва като
вдъхновение за творчески дейности, малки ролеви игри или просто за разговори,
дори и след като е минало известно време, през което децата да асимилират това,
което са чули. Използването на устройства за аудиозапис може също да
подпомага езиковото развитие. Обикновено децата намират за много вълнуващо
да променят гласа си и начина на говорене, да го запишат и да го чуят след това.
Такъв аудиозапис може да бъде допълнение към разработен вече урок за
развитие на речта.
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2.Движение и медии: В повечето случаи несигурността относно използването
на медиите е съпроводена от опасения, че децата стават бавни, недостатъчно
активни или неактивни въобще. От друга страна, целенасоченото и планирано
използване на медиите може да има много благоприятен и обещаващ ефект
върху поведението на децата. В интернет, например, има изобилие от
подходящи за деца видеоклипове на танци от различни страни, които могат да
бъдат гледани и танцувани заедно. Детската игрова и творческа координация, и
чувство за ритъм също могат да бъдат насърчавани чрез измисляне на собствени
движения или танци на звуци и песни. Когато децата се заснемат (видео) и
фотографират едно друго отново може да се проведе творческо и артистично
занимание, свързано с тялото и движението. Ефекти и трикове като бързо
превъртане или бавно движение изясняват последователността на движението
много добре и създават забавна атмосфера за децата.
3.Естествени науки и медии: образованието по природните науки може да
бъде добре илюстрирано от телевизионни предавания и филми. Възможностите,
предлагани от видеотехнологиите, като увеличаване и намаляване на мащаба,
забързване (time-lapse) или забавяне (slow motion) на кадрите, филми с кадри за
нощно виждане или опростени изображения на сложни процеси с помощта на
компютърна анимация, дават възможност на децата да получат знания в
тематични области, които иначе са трудни за разбиране. По този начин
разбирането на научните явления е значително опростено, а от друга страна
интересът към дадена тема може да бъде стимулиран или засилен. Научните
филми могат да се използват и като възможност да се изпробват наблюдаваните
експерименти.

Моят съвет: Бързият растеж на посяти семенца, например, може да се записва
редовно с фиксирана камера и след това да се монтира в кратък филм със
забързани кадри (time-lapse).
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4. Медийни педагогически компетенции

Тази глава се занимава с компетенциите, които трябва да придобие един
специалист по ОГРДВ и какво трябва да знае, за да насърчи медийната
грамотност при деца на възраст между три и седем години.
Предпоставка за устойчиво медийно образование е непредубедено отношение
към всички медии от страна на професионалистите в ОГРДВ. Това е
единственият начин да се възползвате пълноценно от възможностите,
предлагани от медийното образование. От решаващо значение е способността да
се помогне на другите (напр. деца или родители) да развият своята медийна
грамотност. Също толкова важно е и да се подходи към създаването и
използването на медиите, без да се страхувате от контакта с тях или от
предразсъдъци.

Моят съвет: Бъдете отворени към медийния сват на децата и показвайте
неподправен интерес. Предпочитанията и потребностите на децата трябва да се
приемат сериозно, включително тяхното отношение към медиите. Задавайте
въпроси и разговаряйте с децата. Това ще ви покаже какви са интересите на
децата с медиите, какво правят и как ги използват. Препоръчвам да гледате
програми, които са особено популярни сред децата, за да придобиете по-добро
разбиране за медийния свят на децата. Това би могло да се направи заедно с
децата в центъра за ОГРДВ, когато децата имат медийно занимание.

В същото време е важно за вътрешната педагогическа работа и за външния образ
на центъра за ОГРДВ всички колеги редовно да обменят своите идеи и да
достигат до общо разбиране за образованието, общите цели и изпълнението и
тълкуването на образователния план.
Необходимо е също така да се разбере, че медийното образование играе ключова
роля в педагогическата работа на ОГРДВ. Всъщност, само когато човек е
формирал правилна преценка за това, което е важно, може да предаде своята
идея на децата.
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Устойчивото медийно образование в ОГРДВ винаги включва активно
партньорство с родителите, тъй като семейството има основна роля в
образованието на децата. Съвместната работа със семействата дава възможност
положителните примери в ежедневния медиен живот на децата да бъдат
използвани и в педагогическата работа с тях. В допълнение, родителите могат да
бъдат подкрепени в образователните си медийни дейности с децата, като
получават съвети в областта на медийното образование.

Моят съвет: Можете да намалите вашите опасения за използване на медии от
децата, като се вгледате в собственото си използване на медии, разгледате
вашите интереси и предпочитания. Скоро ще осъзнаете, че използвате медии
за релаксация или забавление и че това е напълно приемливо. Не забравяйте,
че не е нужно да сте експерт за осъществяването на медийно образование в
РДОГ. Но ако искате да използвате медия в образователния процес трябва да
знаете предварително как да я използвате и какви възможности има тази медия,
за да бъде използвана смислено и творчески в ежедневния педагогически
живот. Запознайте се с възможностите, предлагани от работата с различни
медии, както и опасностите, които могат да възникнат чрез използването им.
Наложително е да поставяте чрез критично мислене под въпрос добавената
стойност на различните медии.

Освен това винаги е важно да има стратегия за пълноценно използване на
медиите в ОГРДВ. Няма да има нищо общо с медийното образование, ако
просто поставите компютър в детската класна стая или дадете цифров
фотоапарат в ръцете на децата. Важното е дидактичното намерение зад всяка
употреба.
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Моят съвет: Винаги мислете как можете да интегрирате медиите в педагогическия
процес по добре обмислен начин и какви образователни цели искате да
постигнете с тях. Това е единственият начин вашите ученици да постигнат
качествено обучение чрез медиите.

5. Партньорство с родителите

До преди няколко години в сътрудничеството с родителите имаше предимно
едностранен поток от информация от страна на специалиста по ОГРДВ към
родителя, относно напредъка и поведението на детето. Настоящият акцент върху
партньорството в областта на образованието обаче се съсредоточава повече върху
двустранен и сътрудничещ обмен между специалисти в областта на ОГРД Ви
родители. Общата цел на образователното партньорство е оптималното развитие
и благосъстояние на детето.
В центъра на устойчивото образователно партньорство е редовният обмен между
двете страни. Центърът за ОГРДВ може да изпълни задължението си да
подкрепя семейството, само ако професионалистите в ОГРДВ знаят какъв е
социалният статус на семейството, какви са настоящите и дългосрочните
трудности и какви образователни принципи следват родителите. За родителите
също така си заслужава да вземат участие в живота на ОГРДВ, например чрез
участие в събития, партита и проекти за учители и родители или чрез създаване
на личен контакт с други родители и специалисти в ОГРДВ. По този начин
родителите имат възможност да участват в процесите на вземане на решения,
активно да оформят ежедневния живот на центъра за ОГРДВ, да се запознаят и
разберат актуални теми, които се разглеждат в центъра за ОГРДВ с децата, както
и да видят техните деца извън семейна обстановка.
Комуникацията и стабилното партньорство между родителите и
професионалистите в сферата на ОГРДВ също е важна по отношение на
укрепването на медийната грамотност на децата. Ако и двете страни обсъждат
наблюдения от ежедневието на ОГРДВ, както и семейни и детски медии, всички
участници могат да се погрижат по-добре за децата и техните нужди, както и да
намерят работещи начини за подкрепа и насърчаване. Освен това
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преподавателите могат да съветват родителите относно техните образователни
компетенции като цяло и по-специално при използването на медиите, да ги
подкрепят при неясноти и въпроси.
Основите за успешно сътрудничество са уважение, толерантност и приемане.
Необходима е постоянна атмосфера на доверие, която позволява дългосрочен и
честен обмен между професионалисти в ОГРДВ и родителите, и ефективна
комуникация при евентуални различия в мненията и при възникване на
конфликти.
Повечето родители са запознати по принцип с тяхната медийна образователна
задача. Те имат чувствителен поглед към възприемането и използването на
медии от децата си и ги подкрепят възможно най-добре при избора на
подходящи медийни проекти. Но съществува и несигурност в семействата за това
как да се справят с медиите. Родителите имат много както конкретни, така и
общи въпроси за използването на медиите в образователната практика. Такива
въпроси могат да бъдат например: кои медийни проекти са подходящи за моето
дете? Как да защитя детето си от неподходящо съдържание? Как да се
възползваме максимално от образователните приложения, без детето да стане
прекалено зависимо? Къде мога да получа съвети и подкрепа по въпроси на
медийното образование? Каква роля играят медийните герои в живота на детето
ми? Защо детето ми намира рекламата толкова вълнуваща и как мога да го
предпазя от негативните ефекти? Професионалистите в областта на ОГРДВ
могат открито да се справят със семейните въпроси с полезни съвети и
предложения.

ОПАСЕНИЯ
дали са подходящи
защита
голям избор
съвети и подкрепа
зависимост

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ
Кои медийни приложения са подходящи за моето дете?
Как мога да защитя детето си от неподходящи медии?
Как да избера подходящо медийно съдържание?
Кой може да ме посъветва и откъде да получа помощ?
Как мога да попречат на детето ми да стане прекалено
зависимо от образователните приложения?

ТАБЛИЦА 2: ОПАСЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

По отношение на прозрачността в центровете за ОГРДВ е от съществено значение
на родителите да бъдат разяснено какъв подход следва институцията за
укрепване на медийната грамотност на децата. Това е от полза както за
родителите, така и за професионалистите в сферата на ОГРДВ. Родителите могат
да научат какви медийни преживявания имат децата, какви умения са показали
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в центъра за ОГРДВ и къде специалистите в ОГРДВ укрепват медийната им
грамотност. Специалистите в областта на ОГРДВ трябва редовно да получават
информация за използването на медиите у дома и за начините за укрепване на
медийната грамотност в семейството. Обменът на информация насърчава
цялостният поглед към всяко дете и дава възможност да се разберат различните
образователни концепции в семействата, когато се използват медии. По този
начин може да се идентифицират мерки за действие, а центърът за ОГРДВ ще
може да координира индивидуалната си подкрепа за детето.

МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА
ОГРДВ

ОГРДВ СПЕЦИАЛИСТИ

ДЕТЕ

РОДИТЕЛИ

ОПИТ

ОБМИСЛЯНЕ (РЕФЛЕКСИЯ) НА ПРИДОБИТИЯ
ОПИТ И УКРЕПВАНЕ НЕ МЕДИЙНАТА
ГРАМОТНОСТ
ГРАФИКА 2: МОДЕЛ НА УКРЕПВАНЕ НА ДЕТСКАТА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

Съществуват различни възможности за осъществяване на устойчиво
образователно партньорство с родителите. Някои от тях са представени по-долу.
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1. Срещи между родители и учители: срещите между родители и учители, са
традиционно средство, използвано от центровете за ОГРДВ за комуникация с
родители. По отношение на укрепването на медийната грамотност, срещите на
родителите и учителите са много подходящи за информиране на родителите за
предстоящите проекти за медийно образование и техните цели. Възможните
притеснения, мнения и нагласи на родителите по темата "медии в ОГРДВ" стават
ясни и могат да бъдат открито обсъдени.

Моят съвет: На родителската среща, например, бихте могли да обсъдите
значението на медийната грамотност за деца между три и седем години.
Възможно е поканите експерти за кратки лекции или да прожектирате клипове
по тази тематика.

Родителските срещи също така дават възможност да се предоставят на
родителите експертни съвети за това как да подкрепят децата си в компетентното
използване на медиите. Това е и идеална възможност да се разбере кои родители
работят в медийния сектор (напр. в библиотека, рекламна агенция, издателска
къща, ИТ или журналистика) или имат специално хоби в медийния сектор
(напр. фотография или филмово заснемане).

Моят съвет: Препоръчвам да оценявате заедно с родителите съществуващите
медийни проекти за деца.
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2.Обмен на опит: редовните разговори на родителите в дискусионни групи им
дават възможност да обменят опит и по този начин да си помагат в практиките
на семейно възпитание. Тези срещи могат да бъдат организирани и планирани
независимо от родителите или да бъдат подкрепени и инициирани от центъра
за ОГРДВ. Поради важността на медиите в живота на децата, родителите
обикновено имат силен интерес към обмена на мнения и образователни
практики между тях.

Моят съвет: Като специалист в ОГРДВ бихте могли да модерирате подобни
разговори, разбира се, ако има желание от страна на родителите. За да улесните
началото на разговора, може да започнете, като поставите на дискусия някоя
поляризираща теза, по която родителите да изразят мнението си. Може да бъде
полезно и да зададете въпроси, и да отбележите различни мнения с точки върху
флипчарта. Бързо ще забележите какви са позициите на родителите и дали има
притеснения или страхове по конкретни теми. Можете да съберете отворени
въпроси и да ги прегледате отново заедно в следващата дискусионна група или
в организирана по темата родителска среща Възможно е родителите да искат
се включват по-активно в предучилищното медийно образование, тогава
например могат да правят различни изследвания по темата като се разделят на
майки и бащи, например.

3. Интервю с родителите: този подход към родителското участие се фокусира
върху родителите и техните индивидуални преживявания. В личен разговор или
анкета могат да се използват конкретни въпроси по темата, за да се съберат
важни данни за семейството и информация за използването и значението на
медиите в него. Анкетата, използваща анонимен въпросник, дава възможност на
родителите да изразят своите опасения и проблеми открито и без колебания.
Освен това родителите могат да бъдат помолени да наблюдават децата си (още)
по-внимателно как децата им се справят с конкретното възприятие и използване
на медиите. Чрез пряко наблюдение на поведението на детето, родителите могат
да бъдат по-чувствителни към темата. Освен това, специалистите в ОГРДВ
получават важна информация и впечатления за индивидуалните предпочитания
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на децата извън центъра за ОГРДВ. По този начин предложенията към
родителите могат да бъдат изготвени и на базата на резултатите от анкетата.

Моят съвет: Съставянето на въпроси за интервютата на родителите зависи силно
от това, за което искате да използвате резултатите и как искате да ги използвате.
За да получите общ преглед, препоръчвам да използвате затворени въпроси и
въпроси с няколко възможности за избор. Ако обаче искате да получите
диференциран и индивидуален поглед върху различията и приликите, както и
в специалните предизвикателства, отворените въпроси със свободен избор на
отговори са добър избор. Смесена форма и на двата типа въпроси също е
вариант. Може да бъде публикувате резултатите от проучването на родителите
на таблото за обяви на вашата институция.

С помощта на интервюта с родители можете, например, да представите
структурирано предпочитанията на децата или развитието им в рамките на
тяхната възрастова група, специално за вашия ОГРДВ център. Резултатите от
своя страна могат да послужат като храна за размисъл и повод за тематична
родителска среща.
4.Брошура/бюлетин за родителите: брошурите и бюлетините за родителите
дават възможност на центъра за ОГРДВ да събира теми от ежедневния си живот.
Покани за дискусионни групи или планирани събития, като например
презентация на проекти, могат да бъдат публикувани в брошурата/бюлетина за
родителите, а резултатите от интервютата или проектите могат да бъдат
отпечатани.
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Моят съвет: Бюлетинът за родители ви предлага възможността например да
събирате изразени от родителите мнения по поляризиращ въпрос или да
проведете анкета за родители как да представите пред децата конкретна медийна
тема. Това дава шанс на родителите да имат думата или да разберат
впечатленията и мненията на други родители. Тогава може да е по-лесно
родителите да се свържат с вас като професионалист от ОГРДВ за подкрепа и
съвет.

Бюлетините за родителите могат да бъдат разпространявани по имейл на
хартия. Но, следва да се обмисли внимателно дали и кое съдържание се
публикува на уебсайта на центъра за ОГРДВ или в блога, ако има такъв.
Съдържание, което не е публикувано в защитена среда, може да се разглежда
почти навсякъде по света. Необходимо предварително да се представят
декларации за съгласие и да се изяснят авторските права върху снимките, както
и личните права на хората, които са показани.
Родителите могат да вземат участие и да поемат задачи в процеса на съставянето
на брошурата/бюлетина, например писане на текстове, подбор на теми или
отпечатване на бюлетина/брошурата.
Има много начини да се включат родителите във възможностите за участие и
обмен на идеи. Важно е да се вземат предвид различната мотивация и времеви
възможности, както и знанията и уменията на родителите.
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Моят съвет: Ако бюлетинът се издавя регулярно, той може да бъде използван и
при отбелязването на специални събития или при завършването на децата, които
отиват в началното училище. Така бюлетинът може да бъде разпространяван на
прощално парти, например, за да си спомнят децата големите и малки събития
в центъра за ОГРДВ.

5.Информационни материали: в случай че даден медиен проект привлече
повече внимание в общността и стане по-важен в контекста на темата за медиите
или медийно образование в ОГРДВ, препоръчително е да се събират и
предоставят информационни материали като книги, игри или брошури.
Преглед на приложенията и уебсайтовете по темата също може да бъде
полезен.

Моят съвет: Родителите се интересуват предимно от информационни материали,
които дават конкретни съвети и им помагат с образователните задачи. Някои
родители могат да бъдат заинтересовани, също така, да посещават позадълбочени лекции или семинари. Съответните програми на университети,
библиотеки, центрове за образование за възрастни или други образователни
институции често могат да бъдат намерени чрез техните интернет страници.
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Докато водят и взимат децата си от центъра за ОГРДВ, родителите често и с
интерес се вглеждат в поставените материали на входните врати или по таблата.
Така те могат да бъдат насърчавани да се занимават и с темата за медиите, ако са
представени с подходящ материал, като например плакати, поставени на
входната врата. Вниманието на родителите обикновено се привлича по-бързо,
когато плакатите са украсени с колажи, снимки и рисунки на децата.

Моят съвет: Може да предоставите на родителите медии и игри, които да вземат
назаем вкъщи. След това можете да използвате обратната връзка от родителите
като ориентир, когато споделяте преживяванията в семейството с тази медия или
игра. Обратната връзка може да се получи и по време на родителска среща.

Родителите могат да участват и в съставянето на информационни материали.
Мнозинството от семействата вероятно вече са се занимавали с темата и са
запознати с темата за медийно образование. Възможно е също така да има
родители, които са заети в медийния сектор или евентуално дори да се занимават
с медийна педагогика и съответно могат да предоставят препоръки или
материали.
6. Презентация на проекти: резултатите от различни творчески медийни
проекти предлагат уникална възможност за контакт с родителите. Дали тези
проекти са рисунки, фотоколажи, собствен филм или радиопиеса, резултатите на
децата предлагат чудесна възможност да поканите родителите на проектно шоу
и презентация на техните проекти. Децата трябва също така и да участват в
представянето на работата си.
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6. Правна рамка
Правна медийна защита на децата
1. В България законът, който регулира подходящото съдържание за деца във
филмите е Законът за филмовата индустрия. Според този закон съществува
Националната комисия за категоризация на филми, която може да присъди
следните категории на всеки филм: категория "А" - "Препоръчва се за деца";
категория "В" - "Без възрастови ограничения";
категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";
категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст";
категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст".
Според закона се забранява продажбата и отдаването под наем на носители,
съдържащи филми категория "D", на лица под 16-годишна възраст и категория
"Х" - на лица под 18-годишна възраст.

Моят съвет: Препоръчвам да използвате филмови материали само от категория
„А“ и „В“, и да преценявате много внимателно съдържанието, което би било
подходящо за малки деца.

2. По отношение на телевизионните предавания с притеснително съдържание,
като например сексуален или насилствен акт, излъчващите организации в
България трябва да се съобразяват със следните изисквания, заложени в
„Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава
опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или
социалното развитие на децата“, приети от Съвета за електронни медии. Според
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тези критерии, доставчиците на медийни услуги прилагат категоризацията на
филмовата програма, приета със Становище на Националния съвет за радио и
телевизия от 2000 г., както следва:
- Категория І: Широка публика. Без ограничения.
- Категория ІІ: Със сцени, които могат да шокират младата публика. Часовото
програмиране на такива филми и предавания зависи от доставчика на медийни
услуги. Доставчиците следва да обръщат специално внимание на
предварителните анонси и реклами на такива произведения в близост до детски
програми и предавания.
- Категория ІІІ. Филми, забранени за аудитория под 12-годишна възраст, а също
и предавания, които могат да шокират младата публика, и в които има
повтарящи се намеци или описания на физическо или психологическо насилие.
Тези предавания и програмни елементи не трябва да се предоставят за
разпространение преди 23.00 часа.
По изключение могат да се предоставят за разпространение преди 23.00 часа, в
случай че са обозначени с постоянен аудио, визуален или аудио-визуален
символ, че тази продукция следва да се предоставя след 23 часа.
Предварителната реклама на тези продукции не може да съдържа сцени, които
могат да шокират младата публика. Предварителните реклами не може да са в
близост до детски програми и предавания.
На практика това означава, че за по-малките деца, в ежедневната програма също
могат да се разглеждат предавания със съдържание, което очевидно не е
подходящо за тази възрастова група. Реалититата или новинарските програми
могат да бъдат особено проблематични за по-малките деца.
3. В интернет доставчиците на съдържание и създателите на приложения не са
регулирани по отношение на това дали съответното съдържание или
приложение е подходящо за деца. Родителите разчитат на приложения, които
блокират (неподходящи) реклами или мониторират и не разрешават достъп до
неподходящо съдържание. В България няма целенасочена държавна политика в
тази насока. Центърът за безопасен интернет е българска неправителствена
организация, която работи активно за защита на правата на децата в интернет.
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Моят съвет: Има забавни мобилни приложения в големи количества за малки
деца, като например лесни игри или анимирани детски книги. Но
приложенията винаги трябва да се използват под надзора на възрастен, тъй като
много от тях съдържат непоискани реклами с потенциално опасно съдържание.
Освен това, като специалисти или родители, вие трябва да прецените дали
съдържанието е подходящо за съответното дете. Въпреки че има знак, указващ
дали дадено приложение в подходящо за деца в магазините за приложения,
това обикновено не е много смислено, тъй като това не е знак от независима
институция, а референция от създателя на приложението/оператора на
магазина.

Многообразието и огромното присъствие на медиите представляват огромни
предизвикателства за правната защита на децата днес. От една страна, големият
брой електронни, транснационални
медии и объркващите канали за
разпространение правят все по-трудно налагането на ефективни механизми за
контрол. От друга страна, механизмите за защита на децата/ младите хора са
необходими поради нарастващото съдържание, което все повече се
разпространява главно поради развитието на нови технологии и
глобализацията. За деца на възраст между три и седем години е абсолютно
необходимо съзнателно въвеждане и използване на медии, които да се
контролират от възрастен.

Авторско право - публикуване на изображения и снимки
За много центрове в ОГРДВ днес е обичайно педагогическата им работа да бъде
публично видима. Центровете често имат уебсайт и профил/и в социалните
мрежи, където се публикуват снимки на деца, служители и проекти. Поради
това, както при печатните продукти, следва да се получи декларация за съгласие
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от изобразеното лице или от родителя или настойника (за деца под 12-годишна
възраст).

Моят съвет: Не забравяйте да обсъдите с родителите публикуването на снимки,
показващи деца и / или техните семейства.

Допълнителна информация можете да намерите тук:
Държавна агенция за защита на
детето:
Закон за авторското право и сродните
му права:

https://sacp.government.bg/
https://lex.bg/laws/ldoc/2133094401
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Модул 2 – Основни познания за новите медийни
технологии
За да се работи активно и креативно с медиите и да се предаде това знание на
децата, трябва да се придобият базови знания за технологиите, които използват
медии. Целта е не да се разберат технологиите до най-малкия детайл, а да се
придобие основно разбиране за функционалностите и възможностите за работа
в мрежа на медийните технологии. Модулът Основни знания за новите медийни
технологии е насочен предимно към технически неопитни професионалисти в
областта на ОГРДВ, за да могат да работят активно и креативно с медиите.
Препоръчва се модулът да се използва и за обновяване и задълбочаване на вече
съществуващите знания.
Този модул обяснява компонентите и функциите на компютъра и предоставя
информация за различни видове устройства, като лаптопи, таблети или
смартфони. Също така е представена информация за работа в мрежа на
компютри и за разликите между хардуер и софтуер.

Моят съвет: Ако искате да получите по-широки или по-фокусирани знания за
работа с компютри и приложения, ви препоръчвам да се запишете на подходящ
курс на обучение.

1. Какво представлява компютърът?

Компютърът е електронно устройство, което се използва за обработка на данни
и информация. Той може да съхранява, обработва и извлича данни. Това
позволява на потребителя да пише текстове, да изпраща имейли, да играе игри
и да сърфира в интернет. Той може да се използва и за създаване и редактиране
на презентации, електронни таблици, снимки и видеоклипове.
Всички компютри имат едно общо нещо: те се състоят от хардуер и софтуер.
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Хардуерът е всяка част от компютър, който има физическа структура, като
мишка или клавиатура. Хардуерът включва също всички части в компютъра.

ФИГУРА 1: ХАРДУЕР - НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Софтуерът е термин за програми и свързаните с тях данни. Това означава, че
това е колекция от инструкции, които казват на хардуера какво да прави и как да
го направя. Примери за софтуер са цифрови игри, текстообработващи програми
или уеб браузъри.

ФИГУРА 2: ПРИМЕР ЗА СОФТУЕР

Всичко, което се прави на компютър, зависи както от хардуера, така и от
софтуера. Например, можете да прегледате уеб страница в уеб браузър (софтуер)
и да се придвижвате през страницата с мишката (хардуер). Разликите в хардуера
са показани в различните типове компютри (по-долу). Различните видове
компютри обикновено използват различни видове софтуер.

2. Видове компютри

Когато повечето хора чуят думата компютър си мислят за персонален компютър
(PC), като например настолен или лаптоп. Освен тези, има други компютри в
много форми и размери, които изпълняват много и различни функции в
ежедневието ни: теглене на пари от банкомат, сканиране на продукти в
супермаркет или смятане с калкулатор.
Добре познат тип компютър е настолният/персоналният компютър, който
се използва от много хора на работа, у дома или в училище. Настолните
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компютри са проектирани така, че да могат да бъдат поставени на бюро и
обикновено се състоят от различни части, като например компютър, монитор,
клавиатура и мишка.

ФИГУРА 3: НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР

Друг добре познат тип компютър е преносимият компютър или лаптоп на
кратко. Лаптопите работят с батерии и на ток, и са доста по-леки и удобни за
пренасяне. Следователно те са по-удобни от настолните компютри и могат да се
използват почти навсякъде.

КАРТИНА 4: ЛАПТОП

Както лаптопите, така и таблетите са проектирани да бъдат преносими. Те
обаче имат различни характеристики. Най-очевидната разлика е, че таблетите
нямат клавиатури, а тъчпад – виртуална клавиатура. Целият екран е
чувствителен към допир, а пръстът на ръката се използва вместо мишката.
Таблетите са с по-ограничени процесорни възможности, в сравнение с
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традиционните компютри. Много хора предпочитат да работят с определени
програми на традиционен компютър - настолен или лаптоп. Въпреки това,
удобството на таблета го прави идеален като втори компютър.

ФИГУРА 5: ТАБЛЕТ

Сървърът е компютър, който изпраща информация до други компютри в
мрежа. Например, когато използвате интернет, разглеждате нещо, съхранено на
сървър. Много компании използват локални файлови сървъри за вътрешно
съхраняване и споделяне на файлове.

ФИГУРА 6: СЪРВЪР

Много от днешните електронни и медийни устройства са всъщност
специализирани компютри, въпреки че не винаги правим асоциация с
компютри. Ето някои примери:
Смартфони: смартфонът е по-мощна версия на конвенционалния мобилен
телефон. В допълнение към същите основни функции- телефонни обаждания,
гласова поща, SMS, смартфоните могат да се свързват с интернет чрез безжична
LAN мрежа (Wi-Fi) или мобилна мрежа. Това означава, че смартфоните могат да
се използват за същите неща, които обикновено се правят на компютър, като
например проверка на електронна поща, сърфиране в интернет или пазаруване
онлайн. Повечето смартфони използват сензорен екран, което означава, че на
устройството няма физическа клавиатура. Вместо това натискаме виртуална
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клавиатура и използваме пръстите си като докосваме дисплея. Други стандартни
функции включват висококачествена цифрова камера и възможност за
възпроизвеждане на цифрова музика и видео файлове. За много хора
смартфонът заменя едновременно мултимедийни устройства като лаптоп,
цифров музикален плейър и цифров фотоапарат.

СНИМКА 7: СМАРТФОН

3. Какво има в един компютър?

На пръв поглед малките части вътре в компютъра може да изглеждат сложни,
но интериорът в компютърната кутия не е чак толкова загадъчен. Тук ще
намерите обяснения на някои основни части, така че всеки, който не е запознат с
компютрите, може да разбере какво се случва вътре в него.
дънна платка
процесор (CPU)
оперативна памет
харддиск
Компютърна карта
(PCI)

ФИГУРА 8: КОМПЮТЪР – ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ

Дънната платка е основната платка на компютъра. Това е тънък диск,
съдържащ CPU, памет, твърд диск и оптични съединители, видео и аудио карти,
и връзки към портовете на компютъра (например USB портове). Дънната платка
се свързва директно или индиректно към всяка част от компютъра.
RAM (оперативна памет) е вид компютърна памет. Когато компютърът
извършва изчисления, той временно съхранява данните в RAM. Тази памет
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изчезва, когато компютърът е изключен. Когато работите върху документ,
електронна таблица или друг тип файл, е необходимо да го запишете, за да не го
загубите. При записване на файл, данните се записват на твърдия диск, който
служи като дългосрочна памет. RAM се измерва в мегабайти (МБ) или гигабайти
(ГБ). Колкото повече RAM има даден компютър, толкова повече неща може да
прави едновременно. Ако не е налична достатъчно RAM памет, компютърът
става бавен, когато няколко програми са отворени. Ето защо много хора добавят
допълнителна RAM памет към компютрите си, за да подобрят
производителността.

Сравняване на байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт
1 байт
1 буква или цифра
1 килобайт (KB) = 1000 байта
1 страница на книга
мегабайт (МБ): 1 MB = 1000 KB
3-4 MB
1 снимка с добро качество
гигабайт (ГБ): 1 GB = 125 MB = 125000 KB
5 000 GB
1 DVD филм
терабайт (ТБ): 1 TB = 125 GB = 125000 MB
Библиотеката
на
Конгреса,
7,5 TB
Вашингтон, САЩ
ТАБЛИЦА 3: СРАВНЯВАНЕ НА ОБЕМ/РАЗМЕР

Софтуерът, документите и другите файлове се съхраняват на твърдия диск.
Твърдият диск е дългосрочна памет, което означава, че данните остават
съхранени дори ако компютърът е изключен или изключен от захранването.
Когато се изпълнява програма или се отвори файл, компютърът копира част от
данните от твърдия диск на RAM паметта. Когато файлът се записва, данните се
копират обратно на твърдия диск. Колкото по-бърз е твърдият диск, толкова побързо компютърът може да стартира и зарежда програми.
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Моят съвет: Ако решите да отворите кутията на компютъра, за да погледнете
вътре, първо се уверете, че сте го изключили от захранването. Преди да докоснете
вътрешността на компютъра, докоснете заземен метален предмет или метална
част на корпуса на компютъра, за да премахнете статичното електричество. То
може да се предава през компютърната верига и да причини сериозни щети на
компютъра. За по-безопасно, може да използвате стар, непотребен компютър.

Повечето компютри имат разширителни слотове на дънната платка, което
позволява добавянето на различни видове карти. Понякога те се наричат PCI
(карти за периферна компонентна връзка) Може да не е необходимо да добавяте
PCI карти, защото повечето дънни платки имат вградени видео, звукови и
мрежови карти.

Моят съвет: Погледът вътре в компютъра може да бъде вълнуващо преживяване
за децата в центровете за ОГРДВ. Като начало могат да се опитат да запомнят
имената на частите. След това сами да обяснят как си представят че работи даден
компютър и защо се нуждае от всичките си компоненти. Това стимулира
детското въображение. След това можете да обсъдите действителната функция
на отделните части по интересен за тях начин. Това дава на децата добра
представа за това как работи компютърът. След като погледнете вътре в
компютъра, заедно с вас децата могат да нарисуват различните части.

43
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

4. Компютърни портове и бутони

Всеки компютър е различен, така че бутоните, портовете и гнездата са различни
при различните компютри. Има обаче някои портове и бутони, които могат да
бъдат намерени на повечето настолни компютри. Да се научиш как да използваш
тези портове помага, особено когато трябва да свържеш таблет, принтер,
клавиатура или мишка с компютъра си.
На гърба на компютъра има портове за свързване, които са предназначени за
конкретни устройства. Местоположението им варира от един компютър на друг,
а много фирми имат свои собствени специални портове за конкретните
устройства. Някои от портовете може да са цветово означени, което помага да се
определи кой порт с кое конкретно устройство се свързва.

Оптично дисково устройство: Често се описва като
CD-ROM или DVD-ROM устройство. Той позволява
CD и DVD да се четат на компютър. CD-та и DVD-та
обикновено се стартират сами. Ако това не е така,
може да се наложи да инсталирате специален
софтуер, или да потърсите приложение в ОС.
USB (универсална серийна шина) порт: Повечето
настолни компютри имат множество USB портове.
Те могат да се използват за свързване на почти
всеки тип устройства, включително мишка,
клавиатури, принтери, цифрови фотоапарати и
таблети. Има ги отпред и отзад на компютъра.

Вход и изход за аудио: Много компютри имат
аудио конектори в предната част на компютъра,
които дават възможност лесно да свързвате
високоговорители, микрофони и слушалки.
Превключвател на захранването: използва се за
включване и изключване на компютъра.
ФИГУРА 9: ПРЕДНА СТРАНА НА НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР

44
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Следващата снимка показва най-важните елементи на гърба на настолния
компютър.

Захранващо гнездо: свързва захранващия
кабел към компютъра.

USB портове: на повечето компютри поголямата част от USB портовете са разположени
на гърба на корпуса на компютъра. По принцип
мишката и клавиатурата трябва да бъдат
свързани към тези портове. Предните USB
портове се оставят свободни за таблети,
цифрови фотоапарати и други устройства.
Вход и изход за аудио: почти всеки компютър
има два или повече аудио порта, към които
можете да свържете различни устройства като
високоговорители, микрофони и слушалки.
ФИГУРА 10: ОБРАТНА СТРАНА НА НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР

Моят съвет: Ако вашият компютър има портове, чието предназначение не ви е
известно, консултирайте се с ръководството за употреба на компютъра или с
компютърен специалист.

5. Периферни устройства

Основната компютърна конфигурация обикновено включва настолен компютър,
монитор, клавиатура и мишка. Освен това, много различни видове устройства
могат да бъдат свързани към допълнителните портове на компютъра. Тези
допълнителни устройства се наричат периферни устройства. Следващите
параграфи обясняват най-важните, които могат да бъдат използвани в
ежедневната работа на центъра за ОГРДВ.
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Принтер: принтерът се използва за отпечатване на документи, снимки и всичко
останало, което се появява на екрана. Има много видове принтери, включително
мастиленоструйни, лазерни и фото принтери. Снимките и колажите на децата
могат да бъдат отпечатани лесно и бързо, а децата могат да вземат резултатите
от работата си у дома.

ФИГУРА 11: ПРИНТЕР

Скенер: Със скенер изображение или документ може да се копира и съхранява
на компютъра като цифрово (компютърно четимо) изображение. Много скенери
са част от мултифункционални устройства, които могат да сканират и копират
документи, но също така са достъпни и като отделни устройства. Скенер в
центъра за ОГРДВ може да се използва например за цифровизиране на ръчно
рисуваните детски снимки на компютъра, които могат да бъдат използвани в
цифров вид или като част от колажи.

ФИГУРА 12: СКЕНЕР

Високоговорители/слушалки: високоговорителите и слушалките са изходни
устройства и изпращат информация от компютъра до потребителя. В този
случай, те ви позволяват да слушате звук и музика. В зависимост от модела те
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могат да бъдат свързани към аудио порта или USB порта. Някои монитори също
имат вградени високоговорители. Таблетите и смартфоните имат вградени
високоговорители. Високоговорителите могат да се използват, например, за да
се слушат онлайн радиопиеси и игри или звуци от околната среда/ животните от
онлайн аудио база данни.
Микрофон: микрофонът е тип входно устройство, което получава информация
от потребителя. Микрофоните записват звук или се използват за разговор с
някой друг по интернет. Много лаптопи и таблети имат вградени микрофони.
В центровете за ОГРДВ микрофонът може да се използва за творческа работа с
деца, например за записване на специална аудио игра с децата. Може да се
използва и за записване на езиковото ниво на детето и за оценка по-късно заедно
с родителите.
Цифров фотоапарат: С цифров фотоапарат може да правите снимки и
видеоклипове в цифров формат. Ако свържете фотоапарата към USB порта на
компютъра, можете да прехвърляте изображения от фотоапарата на компютъра.
В центъра за ОГРДВ например снимките могат да се събират или обработват в
програми за редактиране на снимки и след това да се разпечатват.
Таблет и смартфон: Днес всички таблети и смартфони са оборудвани с USB
кабел, така че устройствата да могат да бъдат свързани към компютъра. Това
позволява снимките, видеото и аудио записите да бъдат прехвърляни за понататъшна обработка или архивиране.

6. Основи на софтуера - Операционни системи и приложения

Операционната система (OС) е най-важният софтуер, който се изпълнява на
компютъра. Той управлява паметта и процесите на компютъра, както и целия
софтуер и хардуер. Той също така позволява комуникация с компютъра. Без
операционна система компютърът е безполезен. Обикновено няколко различни
компютърни програми работят едновременно и всички те трябва да имат достъп
до процесора, RAM, и твърдия диск на компютъра. Операционната система
координира всичко това, за да гарантира, че всяка програма получава това, от
което се нуждае.
Операционните системи обикновено са предварително инсталирани на всеки
компютър. Повечето хора използват операционната система, която идва с
компютъра си, но е възможно да се актуализира или дори да смените
операционната си система. Трите най-често срещани операционни системи за
настолни компютри и лаптопи са Microsoft Windows, macOS и Linux. За таблети
и смартфони най-често срещаните модерни операционни системи са android и
iOS, които използват графичен потребителски интерфейс (GUI). Графичният
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интерфейс позволява щракване с мишката върху икони, бутони и менюта и
всичко е ясно представено на екрана чрез комбинация от графики и текст.
Потребителският интерфейс на всяка операционна система има различен
външен вид, така че превключването към друга операционна система може да
изглежда трудно в началото. Въпреки това, модерните операционни системи са
проектирани да бъдат лесни за използване и повечето основни принципи са
еднакви.

ФИГУРА 13: ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Приложение (арр) е вид софтуер, който позволява извършването на конкретни
задачи. Когато дадено приложение се отвори, то се изпълнява в рамките на
операционната система, докато не се затвори. Няколко приложения могат да
бъдат отворени едновременно. Има безброй настолни приложения или
програми. Някои от тях са по-сложни (например Microsoft Word), докато други
могат да правят само едно или две неща (например часовник или календар).
Настолните и преносимите компютри не са единствените устройства, които
могат да използват приложения или програми. Съществуват приложенията и за
мобилни устройства, като смартфони и таблети.

ФИГУРА 14: РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

7. Използване на компютър

Компютърът е много повече от което и да било друго конвенционално
устройство. Богатата информация и възможностите, които предлага, могат да
бъдат объркващи, но има много какво да се постигне с компютър, и използването

48
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

му може да бъде добър опит. По-долу са посочени някои основни неща, които
потребителят може да направи.

Разучаване на нова програма
В следващите модули се въвеждат нови програми и приложения, които
подпомагат творческото медийно образование с деца и са много полезни. Не
всички от тях са обяснени подробно, а само са препоръчани. Ето защо има
смисъл да научите нова програма/приложение сами.

Моят съвет: В началото, използването на нова компютърна програма може да
изглежда объркващо, но не забравяйте, че вече знаете повече, отколкото си
мислите. Дори ако екранът пред вас не ви говори нищо, всичко, което сте научили
за компютъра и други програми досега ще ви помогне да разберете какво да
правите по-нататък. Ако прекарвате повече време с нова програма, ще научите
повече неща 😊😊.

Първото нещо, което трябва да направите при отварянето на нова програма, е да
търсите познати функции. Може да не е непосредствено очевидно, но повечето
компютърни програми имат общи основни функции - неща, които сте научили
с една програма, ще ви помогнат, когато учите нова. Например много клавишни
комбинации остават същите от една програма в друга. Повечето програми имат
също менюта за файлове и редактиране и обикновено са на едно и също място: в
горната част на екрана, или като падащо меню, или в лента с менюта. Менютата
за файлове и редактиране обикновено съдържат подобни функции във всяка
програма. Знаейки, че функцията за печат се показва във файловото меню (file
menu) в Microsoft Word, дава идея къде да се търси в други програми.
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Моят съвет: Ако превключвате на Mac или обратно, комбинациите от клавиши
остават до голяма степен същите. Просто заменете клавиша Command на Mac с
клавиша Ctrl на компютър. Например, комбинацията от ключове за функцията
Cut е Ctrl + X на компютър и Command + X на Mac.

Когато търсите в нова програма за някои функции, но не можете да ги намерите,
може да ви помогне да търсите скрити ленти с менюта. Много програми имат
ленти с инструменти, странични ленти или панели, които могат да бъдат скрити
или видими, и често са скрити по подразбиране при стартиране на програмата.
Ако програмата, която ще използвате, съдържа много неизвестни елементи или
ако има функция, която е неизвестна, запазете спокойствие. Ето няколко прости
неща, които да се направят, за да потърсите решение.
Софтуерните компании знаят, че повечето потребители ще имат въпроси
относно това как да използват програмите, така че включват вградени помощни
функции. Обикновено се получава достъп до функцията за помощ на дадена
програма, като кликнете върху помощно меню (понякога представено от символ
с въпросителен знак) в горната част на екрана. Това меню дава инструкции как да
продължите, съвети за отстраняване на неизправности и отговорите на често
задавани въпроси. Някои помощни функции дори включват връзки към онлайн
форуми за помощ, където потребителите могат да публикуват въпроси и
отговори.
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ФИГУРА 15: ПОМОЩНО МЕНЮ В WORD ( НА НЕМСКИ ЕЗИК)

Моят съвет: Ако не намерите отговор в раздела за помощ на дадена програма,
опитайте да потърсите решение в Google. Вероятно ще намерите насоки или
предложения от други потребители, които обясняват как да използвате тази
програма. Можете също да търсите в YouTube видео уроци за програмата, която
използвате.

Прехвърляне на файлове в компютъра
В следващите модули, както и в практическите примери, ще се споменава
неведнъж, че снимки, видео или други файлове могат да бъдат прехвърлени
между различни медии, например от таблет на компютър. Как става това е
обяснено по-долу.
Първата стъпка е да свържете медийното устройство, на което се съхраняват
файловете (напр. цифровата камера, таблета или смартфона) към компютъра.
Най-лесният начин е да свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
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ФИГУРА 16: USB КАБЕЛ (ВЛЯВО) И USB ПОРТ (ВДЯСНО)

За операционната система Windows, устройството трябва да се вижда в
"Компютър" / "Моят компютър" (Computer / My PC) или "Устройства" (Devices
and drives). За да стигнете до директорията на избраното устройство, кликнете
два пъти върху показаното устройство на екрана. Възможно е устройството
(често защитени с ПИН смартфони или таблети) първо да бъде отключено. За
по-новите таблети и смартфони (с операционната система Android) се появява
съобщение "Устройството се зарежда чрез USB" на екрана на устройството.
Щракнете за още опции. Тук е възможно да изберете как устройството да се
използва чрез USB. Чрез избиране на "Прехвърляне на файлове" е възможно да
получите достъп до всички данни на устройството.

ФИГУРА 17: ДОСТЪП И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

След това трябва да бъде избрана подходящата папка. В този случай фото
файловете трябва да бъдат прехвърлени от смартфон на компютъра. В
директорията за устройството вече има няколко папки на компютъра. Снимките
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се намират в папката DCIM (=Digital Camera Image), която се отваря чрез
двукратно щракване.

ФИГУРА 18: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СНИМКИ

Сега снимките могат да бъдат копирани от паметта на устройството на
компютъра. За целта маркирайте всички снимки, които ще бъдат копирани.
Един от начините е да маркирате всички снимки, като направите "рамка" с
мишката около всички снимки. Сега снимките могат да бъдат копирани с десния
бутон на мишката в желаната папка на компютъра. С десния бутон на мишката
върху маркера се отваря малък прозорец. Сега кликнете с левия бутон на
мишката в полето „Копирай“ (Copy). След това може да се отвори папката, в
която ще се копират файловете със снимки. В желаната папка отново кликнете с
десния бутон на мишката и след това изберете с левия бутон на мишката опцията
„Постави“ (Paste). Сега файловете се прехвърлят на компютъра. В зависимост от
това колко големи са файловете и колко файлове са били избрани, това може да
отнеме известно време. В този случай се отваря лента за зареждане и показва хода
на прехвърлянето.
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Този начин за прехвърляне на файлове от мултимедийно устройство на
компютър с Windows е само един от многото. Копирането и поставянето могат
да се извършват и с помощта на "плъзгане и пускане" (drag and drop) или с
клавишни комбинации. При други операционни системи на компютъра (напр.
macOS) или на други устройства (напр. iOS) нещата може да се различават.

8. Използване на интернет

Интернет е глобална мрежа от милиарди компютри и други електронни
устройства. С интернет е възможно да се получи достъп до почти цялата налична
информация, да общувате с всички останали по света и много повече. Всичко
това може да се направи на домашния компютър. Първо, устройството трябва да
е свързано с интернет. Когато се планира използването на интернет в центровете
за ОГРДВ, обикновено е необходимо да се закупи достъп до интернет от
доставчик на интернет услуги. Други начин за свързване е чрез обществена/
свободна Wi-Fi мрежа или мобилна интернет връзка.
Повечето информация в интернет може да бъде намерена на уебсайтове. След
като е свързан към интернет, програма, наречена уеб браузър, може да се използва
за достъп до уебсайтове (най-популярните са Google Chrome, Firefox, Safari,
Microsoft Explorer/ Edge и Opera).
Уебсайтът представлява съвкупност от свързани текстове, изображения и други
ресурси. Уебсайтовете могат да наподобяват други форми на медии, като статии
вестници или телевизионни програми, или могат да бъдат интерактивни по
начин, който е уникален за компютрите. Целта на даден уебсайт може да бъде
почти всичко: новинарски платформа, онлайн библиотека, реклама, форум за
обмен на изображения или образователен сайт.

ФИГУРА 19: УЕБ БРАУЗЪР

Уеб браузърът позволява на хората да се свързват и да преглеждат уебсайтове.
Самият уеб браузър не е интернет, а показва страници в интернет. Всеки уебсайт
има уникален адрес. Чрез въвеждането на този адрес в уеб браузъра е възможно
да се свържете с този уебсайт и уеб браузърът ще го покаже. Уебсайтовете често
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имат връзки към други сайтове, наричани също хипервръзки. Те често са част от
текста на сайта. Обикновено са оцветени в синьо, а понякога са подчертани.
Когато кликнете върху текста, браузърът зарежда друга страница. Уеб авторите
използват хипервръзки, за да свържат съответните страници. Тази мрежа от
връзки е една от най-уникалните характеристики на интернет и се нарича World
Wide Web (WWW), известен като Мрежата. Всеки уеб сайт има уникален адрес,
наречен Унифициран локатор на ресурси (URL). URL адресът се променя, когато
кликнете върху връзка и браузърът зарежда нова страница. Въвеждането на URL
адрес в адресната лента на браузъра прави браузъра да зареди страницата,
свързана с този URL адрес. Това е като адрес на улица, който казва на браузъра
къде да отиде в интернет.

Моят съвет: Ако търсите определена информация в интернет, интернет
търсачката ще ви помогне. Търсачката е специализиран уебсайт, предназначен
да ви помогне да намерите други уебсайтове. Когато въвеждате ключови думи
или термин в търсачка, ще видите списък със страници, които са подходящи за
вашите ключови думи. Най-популярната търсачка е Google, следвана от Bing,
Yahoo и Baidu.

Една от най-добрите функции на интернет е способността да общувате почти
незабавно с всеки по света. Имейлът е един от най-старите и най-универсални
начини за комуникация и обмен на информация в интернет, а милиони хора го
използват. Социалните медии позволяват на хората да се свързват по много
начини и да изграждат онлайн общности. Има много други неща, които могат
да бъдат направени в интернет - да плащате сметки, да управлявате банкови
сметки, да се срещате с нови хора, да гледате телевизия или да научите нови
умения. Почти всичко може да се научи или направи онлайн днес.
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9. Таблетите в центровете за ОГРДВ

Препоръчваме се да се закупят таблети за децата в детската градина. Таблетът е
многофункционално устройство, което може да се използва за заснемане на
снимки и видео. Той също така има интегриран микрофон за аудио записи,
например за да създават децата свои собствени радио пиеси, а така също
предоставя възможности за използването на други творчески приложения и
инструменти. Едно устройство е достатъчно за малък клас деца. За по-големи
класове, обаче, ще са необходими няколко устройства.
Таблетите са много лесни за употреба. Много лесно е да плъзгаш, пишеш и
увеличаваш, и дори и две годишните могат да ги използват. Децата често знаят
как да използват таблет от вкъщи.
В допълнение към аргументите в полза на едно устройство "всичко в едно" и
лесната употреба, има и други аспекти, които са в полза на закупуването на
таблети в центровете за ОГРДВ. Устройствата пестят място, леки са, не дават
грешки при употреба, сравнително устойчиви са на изпускане и удар, а животът
на батерията им е до 18 часа. За iPad и някои таблети с Android има и калъфи,
Моят съвет: Уверете се, че таблетите имат валидни лицензи. Заедно с децата
създайте правила за поведение за това, как и кога трябва да се използват
таблетите, точно както правите, когато купувате други неща в центъра за ОГРДВ.

подходящи за деца, изработени от твърда пяна/силикон, които имат дръжки и
децата могат лесно да боравят с тях.

Основна нагласа при работата с таблетите в центровете за ОГРДВ трябва да бъде:
устройствата представляват допълваща дейност, която не измества други
централни педагогически елементи, а ги подобрява и допълва. Например, в
миналото книга с картини е била използвана за представяне на урок за гората,
сега се използва съответното приложение или търсене с Google. Таблетът може
да се вземе в гората, така че растенията, животните и следите да бъдат снимани,
а звуците от природата - записани.
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Когато таблетът се използва в ежедневната педагогическа работа, много
творчески възможности възникват, за да допълнят досегашната педагогическа
работа. При изследване и игра с таблет децата се стимулират едно друго,
комуникирайки относно съдържанието на темата. Те си помагат взаимно да
изпълнят задачите и по този начин разбират взаимовръзките между тях.

Моят съвет: Заедно с децата можете да създавате картинки, звукови пъзели,
картини, фотоколажи, истории, анимации, радиопиеси и много други.
Таблетът предлага множество медийни педагогически възможности в
центровете за РДОГ. Успехът с таблета при ежедневна употреба зависи главно
от медийните педагогически компетенции на професионалистите от центровете
за ОГРДВ и техните знания. Изпробвайте работата с таблет, за да прецените как
реагират децата. Как таблетът може да бъде интегриран творчески в
ежедневната педагогическа практика, е показано в практическите примери,
които можете да намерите на интернет страницата на проекта.
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Модул 3 – Да надникнем в медийния свят на децата
между 3 и 7 години
(Цифровите) медии са много важни за интересите на по-малките деца. Дори и
най-малките играят на таблети или смартфони и се наслаждават на забавни
звуци и движещи се фигури. За децата на възраст между три и седем години
медиите са предимно разказвачи на истории или средство за игра. Децата
обикновено не могат да оценят и предскажат въздействието и последиците от
използването на медиите от тях. Поради това е важно да се включи темата за
медиите в ОГРДВ, за да се запознаят децата в предучилищна възраст с
компетентен и критичен подход към медиите от ранна възраст.
Този модул предлага основа за това. Тук се занимаваме с медийния свят на децата
между три и седем години и очертаваме различните видове медии и тяхното
възприемане. Характеристиките на медиите, подходящи за деца, както и медийни
преживявания също са разгледани.
По отношение на развитието на медийната грамотност
сред децата в
предучилищна възраст е добра идея да се обърне внимание на техния медиен
свят. Трябва се обсъдят важни аспекти на медийната грамотност. Това включва,
фактът че децата могат самостоятелно да избират медии и медийно съдържание
(въз основа на предварителен подбор), също така се научават да обработват
медийни изживявания устно и като влагат чувства, научават се и да разсъждават
върху и да разбират медийно съдържание, така че да могат да назоват
собствените си интереси в използването на медиите, запознават се с първите си
медийни устройства, както и тяхното използване, и функции и по този начин
получат базови технически умения да боравят с медиите.
В центровете за ОГРДВ децата могат да бъдат въведени в темата за медиите и
медийната грамотност под формата на игра. Естествената откритост и
любопитство на децата предлагат много възможности за боравене с медии и
медийно съдържание в ежедневието. По този начин, в ранна възраст може да се
постави основата за компетентно и критично възприятие на медиите.
Дебатите за влиянието на медиите върху децата и тяхното ежедневие са и
всеобхватни, и разнообразни. Все по-често медиите присъстват настоятелно в
ежедневието на децата. Това ежедневие често се илюстрира от термина "медийно
детство".
Всеки ден децата имат досег с множество медии: наличието на смартфона на
възрастен, четене на вестника сутрин, слушане на радио по време на вечеря или
гледане на телевизионни новини. В повечето случаи тези медии не адресират
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децата директно, а се използват от други в присъствието им. Те само наблюдават
действителния потребител. Въпреки това, вече има широка гама от медии дори
за най-малките. Книги, (онлайн) игри, аудио медии, видео, филми, приложения
и уеб сайтове отдавна са адресирани към целевата група деца в предучилищна
възраст. И няма съмнение, че този спектър от медии е голям източник на
ентусиазъм за децата.
Факт е, че медиите често структурират ежедневието в семейството. Четенето и
слушането на радио сутрин или вечер гледането на новини е част от ежедневието
в семейството. Кои медии децата използват и познават, от какво съдържание се
интересуват и колко дълго прекарват с медии до голяма степен зависи от
навиците на употреба в техните семейства. Родителите и братята, и сестрите са
важни ролеви модели за деца в предучилищна възраст, които следват тяхното
поведение в оценките си на медиите.
Членовете на семейството обаче не оказват влияние върху използването на
медиите на децата единствено чрез собственото си използване на медии. В случая
с децата в предучилищна възраст важна роля играе постоянната и активна
подкрепа на децата за медиите, които използват от професионалистите в сферата
на ОГРДВ и родителите. Родителите и професионалистите в ОГРДВ, например,
защитават децата от неподходящо съдържание, като избират подходящи медии.
С други думи, те подкрепят децата в разбирането им на медиите и осъзнатото
им използване и контролират това използване.
Децата в предучилищна възраст се нуждаят от помощ от родители и
педагогически персонал, и при справянето с (прекалено многото) медийни
преживявания и при разработването на собствени стратегии за обработката им.
От решаващо значение е възрастните да знаят какво съдържание може да
натовари децата, защо това може да ги смущава или плаши, и какви методи са
полезни при справянето с негативни медийни преживявания. Да бъдем с децата,
когато те използват медиите, означава също да им помагаме да станат
независими. По-специално, внимателното наблюдение на децата създава
защитена среда, и дава възможност на детето да придобие собствен опит.
Ежедневното присъствие на медии и компетентната работа с тях стават все поактуални в центровете за ОГРДВ. За педагогическата работа в ОГРДВ може да
бъде много полезно да се включи такъв важен аспект от света на детето. Освен
това, професионалистите в сферата на ОГРДВ вече използват всички видове
медии за ежедневната си работа, било то книги, CD-та, цифрови фотоапарати
или специфичен обучителен софтуер за деца в предучилищна възраст.
Центровете за ОГРДВ предлагат както на децата, така и на родителите важна
подкрепа под формата на медийно образование. Професионалистите в сферата
на ОГРДВ могат, например, да съветват родителите относно въпроси и трудности
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в ежедневното боравене с медии или да им помогнат при оценяването на
медийните приложения, както и с използването на медии, подходящи за
развитието и възрастта на децата. Специалистите в областта на ОГРДВ могат да
запознаят децата с темата за медиите чрез игра и подходящ за възрастта начин и
да ги подпомагат при обработката на (отрицателни) медийни преживявания.
В подкрепа на използването на медиите за деца, специалистите в сферата на
ОГРДВ могат да допринесат със своя опит, така че да се вземат предвид важни
научни открития и психологически аспекти на развитието, например. По този
начин центровете за ОГРДВ разширяват и допълват подкрепата на родителите
със своята работа и укрепват медийната грамотност на децата в ранна възраст.
Този модул дава идеи за това как може да се включи темата "Медиен свят на
децата“ в центровете за ОГРДВ. Ще получите важна информация за ежедневната
медийна педагогическа практика и преглед на възможните образователни
партньорства с родителите по тази тема.

1. Медиите за деца между три и седем години

През годините децата постепенно започват да имат достъп до всички възможни
медии. Например, наличните в дома медии оказват голямо влияние какво
използва едно дете на възраст между три и седем години, колко често, колко
дълго и по какъв начин. Въз основа на този факт е използвана статистика, която
предоставя полезна и важна информация за определяне на тенденциите и
разбирането на поведението на децата от тази възрастова група, повлияно от
медиите.
За тази конкретна1 възрастова група, са малко резултатите за медийния опит и
степента на използване на медиите към днешна дата. Наличните проучвания
обаче показват как се развива употребата на медии сред децата на възраст между
три и седем години и кои аспекти играят роля в това развитие.
По-голямата част от семействата с деца на възраст между три и седем години в
България са оборудвани с голямо разнообразие от медии, но не всички деца в
тази възрастова категория разполагат със собствено устройство. 99% от
домакинствата в България имат поне един телевизор. Над 53 процента
притежават компютър или лаптоп, над 93% притежават мобилен телефон или
смартфон, а 59,5% имат достъп до интернет. Около 10% от анкетираните имат
видео системи.
Използвани са следните източници: Valkanova Veronica, Exploring preschool children’s information
literacy: Bulgarian case study, in INTERNATIONAL JOURNAL FOR TEACHING AND EDUCATION
IJFTE 2013 Vol. 1 (No. 1); Масовите комуникации в света на децата, достъпено от referati.org,
публикувано от Елза Деянова Арнаудова- Хасанова; лична анкета сред 6 деца на възраст до 7 г.
1
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Ако децата от три до седем години имат собствени медии, това са предимно
книги и MP3 или CD плейъри. Когато започнат да ходят на училище децата
започват да имат собствени мобилни телефони или смартфони, компютри,
лаптопи или телевизори. Въпреки това, по-малките деца често имат достъп до
различните медии в домакинството чрез други членове на семейството и ги
използват заедно. Достъпността до медии оказва голямо влияние върху
предпочитанията и честотата на използването им от децата.
Гледането на телевизия и четене на книги са на челно място в списъка на найпопулярните и най-често използвани медии за деца на възраст от три до седем
години. Радио пиеси и аудио книги, видео, DVD-та и компютърни игри остават на
по-задно място.
Над 50 процента от три до седем годишните вече имат предпочитан
телевизионен канал. Най-популярни са детските канали Nickelodeon, NickJr.,
NickToons, E-kids, NatGeoWild. Децата от тази възрастова група също често имат
любими предавания. Техните предпочитания се различават толкова, колкото и
техните интереси в други области. Най-популярните детски предавания са "Пес
патрул", "Топ кадети" "Къщата на Шумникови" и „Малки титани в готовност“.
Около 55% от анкетираните деца от три до седем годишни гледат телевизия
повече от два часа на ден, в сравнение с ¾ час за децата в Германия. Значението
на компютърните и онлайн игри все още е сравнително ниска сред децата в тази
възрастова група. Други медии обаче се споделят предимно с други членове на
семейството, т.е. децата четат книги и гледат телевизия основно с родителите или
братята и сестрите си.
В този момент трябва да се подчертае, че хобитата на децата на възраст между
три и седем години са много разнородни и че връзката между заниманията с
медии и без медии е сравнително добре балансирана. Децата от тази възрастова
група обичат също така да си играят или да се занимават с книги. Преди това да
гледат DVD-та или видео, децата в тази възрастова група предпочитат да рисуват,
конструират и т.н. За четири до седем годишни деца, срещата с приятели е
толкова важна, колкото гледането на телевизия. Децата също така се наслаждават
на широка гама от развлекателни дейности: слушане на музика или радио,
спорт, музика, компютърни игри, гледане на филми.
Днес (цифровите) медии са неразделна част от ежедневието на децата и са важни
спътници по пътя към зряла възраст, тъй като те могат например да ги
подкрепят в справянето с важни проблеми, свързани с развитието, като
например език, социални правила и т.н. Медиите имат различни функции в
зависимост от възрастовата група.
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Когато става въпрос за медиите в тази възрастова група, историите играят
съществена роля. Историите предават знания, преживявания и емоции. В тази
връзка аудиовизуалното съдържание от телевизионни сериали или филми е
увлекателно, така както и четенето на книги, и слушането на
аудио
пиеси/книги/приказки.
Медиите се използват като източник на ориентация за деца на възраст между три
и седем години. В медиите децата намират много различни, понякога дори
съмнителни ролеви модели. Формирането на ценности също се влияе от медиите.
От ранна възраст децата изпробват модели на поведение, които са имали чрез
медиите и възпроизвеждат медийно съдържание. Тук децата се нуждаят от
напътствие и подкрепа от възрастни, за да могат правилно да класифицират и
обработват това, което са изпитали.

Моят съвет: Когато децата в предучилищна възраст познават различни медии и
разбират потенциалната им употреба, това е добра стъпка по пътя към
отговорното боравене с медиите. Например, децата е добре да разберат, че
възрастните използват медиите не само за забавление, но и като инструменти за
работа. Препоръчвам ви да говорите, рисувате снимки или да създавате колажи
заедно с децата, за да разберат темата по подходящ начин за възрастта и
развитието им.

Медиите са важен източник на знания и по този начин те играят решаваща роля
в търсенето на информация. Освен книгите, филмите и аудио/радио
пиеси/приказки също са важни източници на информация. Телевизионните
програми, насочени към децата, съдържат информация, подходяща за
възрастта. Съществуват достатъчно подходящи уебсайтове със съдържание,
което отчита нуждите на децата. Тук децата, заедно с възрастните, могат лесно и
по забавен начин да откриват нови неща.
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Моят съвет: Задайте ясни правила за използването на медиите, за да помогнете
на децата да се ориентират по-добре. Ето защо е важно центровете за ОГРДВ, но
също така и за семействата, да установят реалистични правила за използване на
медиите заедно с децата. Такива правила могат да бъдат например, че времето на
използване на медиите е ограничено, че медиите са забранени в определени
ситуации, например при хранене, или че могат да се използват само подходящи
за деца медии.

Медиите могат да изпълняват различни функции за деца. Те се използват за
забавление, информация и ориентация по отношение на социалното поведение.
В същото време е важно да се предоставят на децата алтернативи, които могат да
изпълняват същите функции без медии, например чрез отговаряне на въпроси,
игри, песни или разказване на истории. По този начин на медиите не се отделя
прекомерна важност в ежедневието на децата, а поемат второстепенна роля.

Моят съвет: Винаги е важно да се предложи на децата алтернатива на
изкушаващото медийно съдържание. Децата в предучилищна възраст се
нуждаят от много възможности за откриване и изследване на заобикалящата ги
среда. В това отношение особено полезни са алтернативните начини на
използване на познато медийно съдържание. Можете, например, да изпробвате
сами експерименти, които сте гледали с децата си или да нарисувате история,
която са чули. Често малките стимули са достатъчни, за да събудят ентусиазъм в
децата и да насочат интереса на децата към други неща.
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2. Видове медии и медийно възприятие

Различните видове медии могат да бъдат разделени според сетивата, чрез които
се възприемат.
Има аудио медии, които се възприемат чрез слуха, визуални медии, които се
възприемат изключително чрез зрението, и аудиовизуални медии, които
използват както усещането за слух, така и усещането за зрение. В допълнение,
има интерактивни медии, които едновременно се отнасят до визуални и
слухови сензорни възприятия и също така позволяват пряко влияние върху
случващото се. Те включват приложения, компютърни игри и уеб сайтове или
приложения в интернет.
Децата използват различните видове налични медии според своята
привлекателност и потенциал, и това се случва с различен интензитет. В случай
на статични визуални медии като книги или снимки, самите потребители
определят колко дълго и с какъв темп си взаимодействат с медията. В
динамичните визуални и аудиовизуални медии, от друга страна, носителят
определя времето на използване и темпото на възприятие.
В допълнение към съдържанието, медиите вдъхновяват децата в тази възрастова
група с различни свои характеристики.
Аудио носители като MP3 или CD и визуални носители като снимки или
книги обикновено са свободно достъпни за деца на възраст между 3 и 7 години.
Децата обикновено могат да ги избират и използват сами. Възможността сами да
избират обяснява част от влиянието, което медиите оказват върху тях. От една
страна, чисто слухови и визуални медии въздействат само върху един сензорен
канал, поради което въздействието на информацията се намалява. От друга
страна, това помага да се подобри концентрацията и вниманието на по-малките
деца. Освен това, аудио и визуалните медии позволяват на децата да се оттеглят
навътре в себе си, тъй като аудио историите и картинните книги обикновено се
ползват в позната и спокойна атмосфера, например когато децата си лягат.
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Моят съвет: Решението кои медии са подходящи трябва винаги да се взема от
възрастните. Децата на възраст между три и седем години все още не са в
състояние самостоятелно да изберат медийно съдържание, подходящо за
тяхната възраст. Препоръчвам обаче да оставите децата да избират и оценяват
подходящо медийно съдържание от списък за предварителен подбор. По този
начин децата се учат да могат да казват съзнателно кое съдържание не им харесва
и кое им харесва. Това засилва капацитета на децата по отношение на
независимата медийна оценка и подбор.

Комбинацията от звук и образ, редуващите се образи и работата с
аудиовизуални медии вдъхновяват децата. Родителите също действат като
модели за подражание в интереса си към аудиовизуалните медии. Найпопулярната медия сред възрастните- телевизията, също е популярна сред
децата от всички възрасти. Освен това гледането на филми и телевизионни
програми заедно, дава възможност за обмен на мнения и близост в семейството.
Децата са привлечени от интерактивни медии, като например приложения на
мобилни устройства и компютърни игри, защото могат да се намесват директно и
да влияят на случващото се. Те са развълнувани, когато могат да влияят на
елементите и героите, и директно да се докоснат до резултатите от действията
си. Освен това, простото и интуитивно боравене със сензорни екрани е особено
привлекателно за децата, защото те могат да работят сами с такива устройства
много бързо. Това отваря нови зони за игра за тях и осигурява признание от
възрастните. Ентусиазмът на децата също се влияе от външни фактори , както е
в случая с аудиовизуалните медии. В зависимост от това колко често възрастните
използват своите таблети и смартфони или колко строго се регулира
използването на медии, детският ентусиазъм към тези медии се увеличава или
намалява.
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Моят съвет: Насърчавайте дори много малки деца да развият собствено
мнение за медиите и тяхното съдържание. За да помогнете в тази посока,
можете да проведете разговори с децата, в които например да обсъждате
конкретни медийни преживявания, съдържание или герои, които децата
харесват или не харесват. Дайте възможност на децата да изразят себе си и да
разсъждават върху техните предпочитания и интереси за определено медийно
съдържание, видове медии, герои и ситуации на използване. Подобни
разговори са още по-полезни за децата, ако успеете съзнателно да се
ангажирате с тяхната гледна точка и да осмислите сериозно техните
предпочитания, интереси и съображения.

Способността на децата да възприемат, обработват, разбират и подбират медии
е тясно свързана с богатия им опит и ниво на развитие, както и с тяхната културна
и социална среда. Основни умения тук са свързани с абстрактното мислене,
езиковото развитие и способността за концентрация.
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Способността за възприемане,
обработване, разбиране и избор на
медия е тясно свързана с:
-жизнения опит
-личностното развитие

възприемане
(чрез сетивата)

обработване

-културна и социална среда
Важни основни умения:

разбиране

- абстракно мислене
- езиково развитие
-концентрация

избор

ГРАФИКА 3: ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ОБРАБОТКАТА И ПОДБОРА НА МЕДИИТЕ ПРИ МАЛКИ ДЕЦА

Съдържанието и героите на историите също играят важна роля. Теми, които
предизвикват интерес заради съдържанието си, привличат внимание. Ако
например страхът от това децата да останат сами или ако се чувстват застрашени
(малки) и едновременно свързаното с това желание за повече независимост са
адресирани по подходящ за възрастта начин, децата могат да установят ясна
връзка с това, което се случва в живота им.
Поради развитието на паметта и умението за концентрация, три до
седемгодишните са особено заинтересовани от медиите, които са с кратка
продължителност и имат прост сюжет. Фактът, че някои медии могат да бъдат
слушани или гледани отново и отново, допринася за интереса на децата към тези
медии. Това води до трениране на дългосрочната памет.
Индивидуалният етап на развитие на детето е важен за обработката на
медийното съдържание. Децата трябва да тълкуват и дешифрират предадените
послания и да ги поставят в контекст, да оценяват и в крайна сметка да разбират
какво възприемат във връзка с тяхната реалност в живота.

3. Отрицателни медийни преживявания при малките деца

Не е лесно да се отговори на въпроса дали медиите претоварят децата. Във всеки
случай трябва да се вземе предвид индивидуалното ниво на развитие на всяко
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дете. Медийно съдържание, което плаши и завладява някои деца, може да
отегчава други.
При ежедневната употреба на медии децата могат, например, да се сблъскат със
сцени на насилие. В анимационните програми, фиктивното насилие обикновено
се представя по поносим и забавен начин за малките деца. Понякога обаче,
същите сладки анимационни роли се появяват в програми за възрастни във
съвсем друг образ. В този случай децата могат да бъдат уплашени и шокирани
от изобразеното насилие, грубия избор на думи, както и от сексуални действия,
тъй като те свързват героите с познатите им медийни светове.
Ако са показани сцени на насилие с реални хора, например в екшън филми или
криминални трилъри, малките деца обикновено не са в състояние да
класифицират това, което виждат като измислено и да го отделят от реалността.
По-скоро децата имат усещането, че самите те са част от сюжета, поради което
такива сцени могат да предизвикат изключително тревожни чувства у тях. Този
ефект се увеличава, когато показаното насилие е насочено срещу деца.
Насилието срещу животни може да предизвика чувства на тревога и страх у
децата, тъй като те обикновено са много емпатични, особено по отношение на
по-слаби и по-малки животни. Те могат да бъдат много уплашени, ако видят
например, във филм за животни, как хищник разкъсва беззащитно животно. Тъй
като децата от три до седем години също се възприемат като малки и
беззащитни, те могат да покажат много силни чувства, ако са изложени на такива
сцени. Същото се отнася и за сериали или филми, в които животно играе
главната роля. Тъй като децата се идентифицират силно с водещата роля, те
преживяват много силно опасностите и приключенията, през които това
животно преминава.
В новините често се показват кадри със страдащи хора, например, гладуващи
хора, природни бедствия или войни. Понякога драматичните и насилствени
снимки се появяват в бърза последователност децата като и за децата е трудно да
ги подредят и да намерят връзка. Тези насилствени изображения в новините
могат да имат травмиращ ефект и децата не трябва да бъдат изложени на тях.
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Моят съвет: За да се помогне на децата да обработят медийните си изживявания,
особено отрицателните, като професионалист в сферата на ОГРДВ, можете да
насърчите децата да обменят медийни изживявания помежду си. Особено
подходящи могат да бъдат предварително подготвени снимки или конкретни
въпроси.

Самите деца обаче също чувстват агресия и гняв и ги изразяват. Не е лесно за тях
да се контролират и те трябва да се научат как да се справят с тези чувства.
Медийно съдържание, където играят герои, с чиито чувства се идентифицира
детето, може да помогне да се намерят поведенчески стратегии за справяне със
ситуацията и преосмисляне на собствените чувства.
Да си в състояние да следваш вълнуващите приключенски истории и да бъдеш
очарован от хода на събитията е вече забавно и радост за по-малките деца.
Поради тяхното когнитивно и емоционално развитие, децата на възраст между
три и седем години не винаги не могат да се дистанцират от историята. С много
вълнуващо медийно съдържание, границата на поносимото може лесно да бъде
премината от децата.
Трябва да се има предвид също така, че децата са особено чувствителни към
сцени и истории, които докосват собствените им страхове от раздяла и загуба.
Тъжни ситуации като в анимационния филм „Бамби“, когато майката умира,
може да претовари и уплаши по-малките деца.

Моят съвет: На децата може да бъдат показани възможности как да обработят
медийните си преживявания самостоятелно. Например, тяхното преживяване
може да бъде обсъдено, докато детето рисува или прави друго креативно нещо.
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Децата на възраст между три и седем години често са стряскани от силен и
внезапен шум, дълги моменти на напрежение или мрачни изображения. Сцени,
които създават страховита атмосфера със звуци, музика и мрачни изображения
могат да бъдат особено страшни. Страшни медийни герои като чудовища,
вампири, демони, вещици или призраци също могат да бъдат плашещи и
притеснителни за по-малките деца.
В същото време тези свръхестествени същества с магическите си способности
имат определено очарование за децата. Например, децата оценяват герои като
Little Ghost на Отфрид Преуслер или Граф Брояч от "Улица Сезам" като тревожни
и страшни, но не отхвърлят напълно страшните и вълнуващи сцени. Отделни,
вълнуващи моменти пълни с напрежение, последвани от фази на релаксация,
също имат своето очарование за децата.
В контекста на насилствените и вълнуващи медийни моменти, щастливият край
има голяма тежест. За емоционалната обработка на медийното съдържание и
развитието на сигурността и доверието, положителният резултат от истории, в
които слабите се проявяват като герои, лошото е победено и добрите
триумфират над злото, е много важен за малките деца.
С разширяването на медийните си преживявания децата могат да научат, че
дори вълнуващи, страшни и драматични събития свършват добре и никой не се
наранява сериозно. Важно е да се гради върху това знание, така че
емоционалните истории да могат да бъдат обработвани добре от децата.

Моят съвет: Когато разговаряте с децата за негативни медийни преживявания,
покажете им, че възрастните също се страхуват от определени неща и че не е
нужно да се срамуват от страха си. По този начин децата по-лесно търсят помощ,
когато медийно преживяване ги притесни.
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4. Характеристики на медийното съдържание, подходящо за деца

Родителите носят основната отговорност за избор на подходящо медийно
съдържание, особено за по-малки деца до седем годишна възраст. За да се
защитят децата от съдържание, което не могат да разберат или обработят, е
необходимо да получат подкрепа от възрастен при гледането на филми,
телевизия и ползването на интернет. Освен това, от голямо значение е да се
подбира и използва подходящо за възрастта медийно съдържание, особено за
децата на възраст между три и седем години. Дали дадено медийно съдържание
е подходящо за деца, обикновено не може да бъде оценено незабавно. Въпреки
това, няколко фактора могат да спомогнат да се ориентирате, за да направите
добър избор в широката гама от медии.

Моят съвет: Първо, можете да подредите тематично медийното съдържание въз
основа на наличното детското съдържание. Второ, можете да насърчите децата
сами да открият какво ги вълнува, като този начин стимулирате въображението
им. Те имат голяма нужда от информация и знания и се вълнуват, когато могат
да задоволят тази нужда чрез медийно съдържание. Медийното съдържание не е
задължително да включва обучително съдържание, за да бъде подходящо за
деца.

От съществено значение е, медиите за малки деца, да не съдържат нищо, което
да ги уплаши или притесни. Неподходящо съдържание, като насилие срещу
хора и/или животни, следва да се избягва, както и заплашителен и силен шум
или страшни герои. Ако има вълнуващи моменти, то те бъдат ясни и кратки.
Трябва да се вземе под внимание етапът на развитие на децата, защото някое
съдържание може да плаши някои деца, а в същото време да е скучно за други
деца на една и съща възраст.
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подходящо за възрастта
без насилие
подпомага ученето
подпомага играта
подкрепя сътрудничеството
стимулира
разбираемо

ГРАФИКА 4: КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ

В България, законът, който регулира подходящото съдържание за деца във
филмите е Законът за филмовата индустрия, който се отнася за кинофилми и
филми на DVD или Blu-Ray. Възрастова оценка на видео и компютърни игри не
е известно на авторите да подлежи на регулация. Според Законът за филмовата
индустрия Националната комисия за категоризация на филми може да присъди
следните категории на всеки филм: категория "А" - "Препоръчва се за деца";
категория "В" - "Без възрастови ограничения"; категория "С" - "Не се препоръчва
за деца под 12-годишна възраст"; категория "D" - "Забранен за лица под 16годишна възраст"; категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст". Не
зависимо от конкретната категоризация на даден продукт е важно да се вземе
предвид индивидуалният етап на развитие на всяко дете.
За да могат да следват добре историята, децата на възраст между три и седем
години по-лесно ще разберат един линеен и прост разказвателен стил без скокове
във времето – напред или назад. Прекалено много герои или множество промени
в мястото на събитието обикновено не са разбираеми за децата в тази възрастова
група. Важно е и историите винаги да имат положителен край.
Важно е и използваният език да е подходящ за деца, главно за аудио носителите,
но също така и за други видове медии. Детският общ речник и кратките изречения
са по-разбираеми за децата. В същото време, разнообразно съдържание, което
включва нови концепции, вокални вариации, ритъм и/или игра на думи,
обогатяват децата. Писменият език може също да бъде интересен в медийното
съдържание за 3-7-годишни. Цветни, големи и забавни букви могат да
предизвикат любопитство при работа със знаци и писане.

72
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Децата под седемгодишна възраст предпочитат еднопланови герои. Затова
медийните герои трябва да бъдат ясно подредени в категориите: добри и лоши
по своите действия, поведение и външен вид. Това обаче не означава, че героите
не трябва да са вълнуващи и разнообразни. Напротив: героите трябва да
забавляват и да носят удоволствие, да удивляват и да изненадват децата. За
децата също е важно медийните герои да си помагат и да се насърчават един
друг. Героите стават модели за подражание и въображаеми приятели и могат да
помогнат на децата да се справят с актуални за тях теми.
Кратките истории и сюжет са за предпочитане, тъй като продължителността на
медийното съдържание не трябва да натоварва твърде много способността на
децата да се концентрират. Ако периодът на използване не се определя от самата
медия, например - телевизионните сериали, периодът трябва да бъде обсъден и
подложен на контрол предварително.
При избора на медийно съдържание за деца на възраст между три и седем
години трябва да се внимава и по-възможност да се гарантира, че то съдържат
възможно най-малко реклами . На малките деца е трудно правят разлика между
рекламни съобщения и действително съдържание. Рекламата за пълнолетни
може да бъде източник на безпокойство за децата поради неподходящо
съдържание.
В приложенията за деца, управлението и контролът трябва да съществуват като
функции. Въпреки че детските приложения винаги трябва да се използват от
децата с възрастен или с по-големи братя и сестри, добре би било, ако
интерактивното съдържание е ясно видимо и навигацията е забавна (например
чрез използване на символи или звуци).
Освен това, материали, написани от експерти, могат да бъдат много полезни
както за професионалистите в сферата на ОГРДВ, така и за родителите.
Съществуват инициативи и НПО, които се занимават с оценка на различното
медийно съдържание и обясняват най-важните критерии за избор.
Говорейки с детето за специфичния му медиен интерес, възрастните могат подобре да разберат възгледите му и да ги вземат под внимание при избор на
подходящи медии.
Правилният избор на медии за деца е важна и често обсъждана тема в
семействата. За да се помогне на родителите при оценяването им, центровете за
ОГРДВ могат да предложат съвети и информация при поискване.
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5. Какво са медиите?

Децата на възраст между три и седем години са по природа много отворени и
любопитни да научат колкото е възможно повече за света, който ги заобикаля.
За да го разберат, те задават много въпроси. По-малките деца обикновено не
правят разлика между технологии и природа или между жива и нежива
природа. Те възприемат своята среда като едно цяло.
Разбира се, това разбиране важи и за медиите. За децата медиите са важна връзка
с тяхната среда, защото те присъстват в ежедневието им. Възприемането на тази
връзка може да бъде полезно за ОГРДВ. В този момент може да се установи
(пръв) достъп до технологиите. Активният опит играе важна роля за децата в
предучилищна възраст. Те намират за привлекателно да проучват технологиите
и да експериментират с тях. Прибраните стари компютри, телефоните и
клавиатурите са оптимални обекти, които да бъдат изследвани, разглобявани и
сглобени отново.

Моят съвет: Възползвайте се от естественото любопитство на децата. Децата
постоянно задават въпроси за нещата, които срещат, като това включва и
медиите. Изслушвайте въпросите на децата и се опитайте да им отговорите
смислено. Като давате примери със средата на детето, децата могат получат
първоначална представа как работят медиите.

Когато учат, децата сами прехвърлят вече известни им факти към нови знания и
разпознават връзките между новото и вече придобитото знание. Важно е да се
помага на децата да формулират собствените си заключения и констатации и да
правят собствени предположения.
Важна стъпка към разбирането на медиите е опитът, че медиите не са нито
магически предмети, нито живи същества, а са направени от хора.
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Моят съвет: За да разберат техническата същност на медиите, можете, например,
заедно с децата да изследвате и разглобявате стари, непотребни устройства като
компютри, мобилни и стационарни телефони. По този начин децата по
разбираем и визуален начин може да осъзнаят, че медиите са технически
устройства, направени от хора, които са ги изпълнили със съдържание и че това
не е магия.

6. В помощ на родителите

В ОГРДВ, както и в семейството, подборът на медиите винаги е въпрос на
дискусии. Ето защо трябва да има възможност за обмен на мнения между
специалистите от сферата на ОГРДВ и родителите.
В семействата медиите се използват всеки ден и обикновено са достъпни за деца.
Използването на медии от деца вече е проблем в много семейства, тъй като често
има въпроси по отношение на медийното съдържание и неговото обработване, време
на използване и достъп.
Центровете за ОГРДВ могат да предоставят значителна подкрепа, като
предоставят информация и съвети по този въпрос. На родителите може да се
дадат практически съвети как да се справят с медийното съдържание и да
обменят информация между тях за медийните преживявания на децата си.
Основният акцент трябва да бъде върху запознаването на децата с подходящото
използване на медиите, съобразено с тяхното развитие и възраст, както и с
емоционалното обработване на техните медийни преживявания.
По време на дискусията със специалисти в сферата на ОГРДВ може да бъде много
интересно за родителите да научат как медийните преживявания на децата им са
специално разглеждани в ежедневния образователен живот. Освен това
родителите могат да бъдат съветвани относно развитието на психологическите
аспекти, както и за развитието и специфичните за възрастта характеристики на
обработката на медийния опит. Полезно би било и за специалистите в ОГРДВ, и
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родителите да обменят информация за подходящи медийни предложения или
полезни правила за използване на медиите. Центровете за ОГРДВ могат да
помогнат на родителите при различни въпроси относно използването на
медиите от техните деца.

Започнете веднага и изпробвайте знанията си на практика. Нашите
практически примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 4 – Детски медийни герои
Работата по темата за медийните герои се оказва особено полезна по отношение
на укрепването на медийната грамотност в ОГРДВ. Тъй като медийните герои са
много важни за децата в процеса на обучение, те могат да бъдат използвани като
отправна точка за работа по важни точки на медийна грамотност. Тези аспекти
на медийната грамотност включват, например, че децата задават въпроси и
оценяват медийното съдържание, технологичните медийни преживявания и се
научават да правят разлика между измислици и реалност. Тъй като медийните
герои присъстват в ежедневието на децата, ясно е, че е необходима педагогическа
намеса. Непрекъснатата подкрепа и наблюдение на обработката и разбирането
на детските медии са важни задачи както за професионалистите в сферата на
ОГРДВ, така и за родителите. По този начин за децата на възраст между три и
седем години основите могат да бъдат положени за смислено и отговорно
използване на медиите.
За децата героите са много важни при оценяването на дадена история. Герои от
филми, книги, аудио пиеси, приложения и реклами представляват основно
медийно средство за общуване с децата. Като цяло, има герои и антигерои, на
които децата се възхищават или отхвърлят.
Във различните медии могат да се идентифицират множество типове герои,
които се различават по отношение на външен вид, личностните черти или
поведението. Поради различните възможности за анимация и представяне са
създадени различни (анти-)герои. Медийните герои не само предават историята,
но и предоставят знания за социалните роли и поведенческите модели.
Независимо от тяхното многообразие, всички въображаеми герои, създадени за
деца, имат едно общо нещо: в сравнение с реалните хора те са по-просто
устроени. Затова измислените герои за деца обикновено могат да бъдат
причислени към определена категория, като добро или зло. Тези герои
поддържат едно и също мнение и рядко се отклоняват от ролите или моделите
на поведение. Този ясен ред в представянето на героите е ключов фактор. Само
чрез много ясни действия и характеристики децата могат да разберат героите, да
ги използват за оценка на реални хора или да ги разберат като насока за
собствените си действия. Както смелите и силни фигури, така и злонамерените
или отрицателни фигури оказват влияние върху децата.
Медийното съдържание за деца непрекъснато се обогатява с нови герои. В
допълнение, има и много реклами, насочени към деца, както и търговски
брошури. Има герои, които са познати на няколко поколения и все още са на
пазара.
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Препоръчително е за професионалистите в ОГРДВ да мислят не само за медиите,
насочени към децата, но и от гледната точка на детето. За да разберем защо
децата се интересуват от медийни герои и кои черти на героите са особено
интересни, заслужава да се задълбочим в темата. Медийните герои предлагат на
децата отлични възможности да играят и да общуват в своето ежедневие.
Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат да видят най-разнообразните
форми на обработка на медийния опит. Преди всичко, медийните герои се
използват от децата, за да рисуват, играят заедно или като говорят за героите.
Поради факта, че медийните герои са от голямо значение за децата в
предучилищна възраст, изглежда полезно да се разгледа темата за медийните
герои по време на различните ежедневни дейности на децата в центровете за
ОГРДВ. Обръщайки им специално внимание, децата могат да се покажат като
експерти, разказвайки за любимите си герои. Освен това този интерес може да
предостави информация и по други теми, които в момента засягат детето.
Модулът "Медийни герои" предоставя преглед по темата и обяснява ролята на
медийните герои като детски спътници и показва как децата в предучилищна
възраст се влияят и подражават на медийните герои.

1. Медийните герои като приятели

Децата на възраст 3-7 години са изправени пред някои предизвикателства при
справянето с различни задачи, свързани със собственото им развитие. Затова те
търсят подкрепа, напътствие и информация в своя жив свят. Тук подкрепата на
професионалистите в ОГРДВ и семейството е важна. От друга страна, герои от
книги, телевизионни и аудио пиеси също могат да подкрепят и придружават
децата при справянето с тяхното личностно развитие.
Децата много обичат да наблюдават герои в дейности, които те самите са
научили наскоро или при които все още изпитват затруднения. По този начин
те могат да получат потвърждение или вдъхновение за собствените си действия.
Медийните герои могат да предоставят ориентация и вдъхновение за процеса на
развитие, представен по-долу, в графика 5 . Свързаната с възрастта информация
следва да дава ориентация и не следва да се възприема като твърд критерий.
Процесът на развитие от кърмаче до малко дете (0-3 години) включва, например,
разпознаването
на
прости
причинно-следствени
връзки,
основни
комуникативни способности, сензорна двигателна интелигентност и разбиране
на емоциите. В ранното детство (2-4 години) задачите за развитие включват,
например, езиковото развитие, въображението и играта, както и осъзнаването на
собственото „аз“ и социалното познание. За децата в прехода от предучилищна
към ранна училищна възраст (5 и 7 години) това включва, например, ролева
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полова идентификация, социално сътрудничество,
връстници и прости морални разграничения.

кърмачета и
малки деца
(0-3 години)
ранно детство
(2-4 години)
от ранно детство
към училище
(5-7 години)

взаимоотношения

с

• разпознават прости причинно- следствени
връзки
• притежават основни комуникационни
умения
• имат сензорна двигателна интелигентност
• разбират емоциите
• развиват езикови умения
• развиват въобръжение и умения за игра
• знаят кои са
• обработват, съхраняват и прилагат
информация в социални ситуации
• идентифицират половете
• социално си сътрудничат
• изграждат отношения с връстници
• правят прости морални разграничения

ГРАФИКА 5: ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 0-7 ГОДИНИ

Моят съвет: Ако медийните герои имат много клиширани черти на характера,
експериментирането с основно критично мислене може да ви помогне да
работите по темата. Това може да бъде особено вълнуващо за деца на възраст
между три и седем години. Задайте на децата въпроси като: Как би изглеждал
сюжетът на историята, ако смелият принц е също така и чувствителен? А пък
нежната и уязвима принцеса е много силна? Ролевата игра също е добър начин
да се илюстрират подобни идеи.

В допълнение към ежедневния процес на развитие, децата между три и седем
години децата се сблъскват и с различни задачи, и изисквания в различните
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области на ежедневието, като например в центъра ОГРДВ, с връстници или в
семейството. Те включват познание за:
•

социални структури, които могат да се различават в зависимост от
ситуацията,

•

положителни и отрицателни реакции по отношение на собственото
поведение,

•

разлики в опита и познанията по отношение на други деца или
възрастни,

•

различни форми на взаимодействие с възрастни с възможност за
подражание (ролеви модел) (напр. професионалисти в ОГРДВ или
родители),

•

правила за социално сътрудничество, които децата трябва да следват или
договарят (напр. във връзка с техните връстници).

Затова децата използват медийни герои като източник на информация за
социалното поведение, развитието на ролите на половете и взаимоотношенията
със своите връстници. Различните роли и поведенчески модели, които се
появяват чрез медийни герои, подкрепят способността на децата да развиват
свои собствени стандарти и ценности чрез отхвърляне или одобрение.

2. Ориентация и възхищение

Чрез използването на медии децата всеки ден срещат различни герои, които им
влияят до известна или голяма степен. Медийните герои влияят върху
социалното поведение и сътрудничеството на децата, както и върху тяхното
поведение и мислене. Чрез любимия си герой(и) може да се види как се чувстват
и кое ги забавлява. Медийните герои косвено дават предложения и могат да
повлияят на детската организация и интереси в ежедневието. Въпреки че може
да няма дългосрочно въздействие върху поведението и характера на детето, често
могат да се открият краткосрочни ефекти, свързани с действието и настроенията
му. Децата в предучилищна възраст често са очаровани от способностите и
качествата на медийните герои.
За родителите и професионалистите в сферата на ОГРДВ историите в медиите
могат да бъдат ценни инструменти, за да учат малките деца как да се справят и
преодоляват предизвикателствата в реалния свят. Заедно с очевидното
забавление, което тези истории предлагат, родителите и професионалистите в
ОГРДВ могат да разговарят с децата за по-дълбок смисъл във всяка история, като
по този начин се ангажират в полезно взаимодействие с тях. Това може да
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помогне както на родителите, така и на професионалистите в ОГРДВ да разберат
за емоциите, идеите на децата, възприемането на героите, оценката на
действията на героите, както и за силните и слабите страни на тези герои.

МЕДИЙНИТЕ ГЕРОИ ...

Професионалистите в сферата на ОГРДВ могат да използват герои от истории в
книги или видеоклипове, за да внушат ценности при децата. Поради факта, че
историите често описват предизвикателствата, с които хората се сблъскват в
житейския си път, медийните герои могат да вдъхновяват децата по много
начини.

са забавни
са вдъхновяващи
образоват
са ролеви модели
са приятели

ГРАФИКА 6: МЕДИЙНИ ГЕРОИ ЗА ДЕЦА

Един прост начин да се разбере как малките деца се чувстват и мислят за
различни аспекти на живота е да бъдат насърчени да рисуват любимите си герои.
Тогава родителите и / или професионалистите в ОГРДВ могат да използват тези
рисунки, за да създадат дискусия с децата за причините, поради които те
харесват тези герои, и какви са силните и слабите страни на тези герои.
Медийни герои могат да бъдат средство за изразяване за деца в предучилищна
възраст. Те могат да помогнат на децата да изразят чувства, притеснения или
нужди. В допълнение, неосъзнатите мисли могат да станат по-ясни и по-лесни за
асимилиране от децата, когато, например, вътрешните им проблеми се
прехвърлят на медийни герои. Например, ако детето е ядосано или тъжно,
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усещането може да се прехвърли върху медийния образ. Ако е необходимо,
детето може да идентифицира причината за гнева или тъгата си, но също така да
разбере и приеме самото чувство.
Децата на възраст между три и седем години може да се идентифицират с
медийните герои, когато историите са свързани с ежедневието им. Особено
вълнуващи са характерните и централни теми на детството, като например
справяне със страховете от загуба или усещането за собствена ценност, както и
разграничението между добро и зло. Медийните герои могат да помогнат на
децата да следят събитията от историята и да разберат нейния контекст.
Участието в действия и чувства са особено важни: например, когато котаракът
Финдъс от "Петсън и Финдъс" се справя с плашеща ситуация със своето чувство
за хумор или малка вещица "Биби Блоксбърг" използва магическата си сила, за
да се предпази от почистването на стаята си, децата следват действията на
героите с интерес и се чувстват лично адресирани заради препратката към света,
в който живеят.
Предположението, че силните и смели фигури, които се борят срещу
несправедливостта, са предпочитани от децата е мит. Злите или уязвими герои
също играят роля в живота на децата, която не бива да се подценява. Злите герои,
например, предлагат на децата възможност да се справят с чувствата на
отмъщение или агресия. Ако героите се нуждаят от защита, децата могат да се
идентифицират с ролята на жертвата. Под формата на безболезнено решаване
на даден проблем децата, наблюдавайки медийния герой, разпознават и
изпитват възможни реакции и последици от поведението на героя от безопасно
разстояние, и могат да ги сравняват със собствените си нужди и цели.

Моят съвет: В разговор за любимите герои на децата, можете да поговорите кои
черти на героите децата харесват най-много и които не. Заедно с вас децата могат
да събират положителните и отрицателните черти на медийните си герои в
колаж. Опитът обаче показва, че е по-трудно за децата да назоват отрицателните
характеристики на любимия си медиен характер, но не е толкова трудно да
идентифицират отрицателните черти в образи, които не харесват. Друга идея е
да се правят плакати на известни медийни образи с положителни и
отрицателни черти (използвайки различни цветни маркери за "добри" или
"лоши" черти) и да ги показвате в класната стая, за да стимулирате сетивата им.
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По този начин индивидуалните черти на медийния образ, външните
характеристики и определено поведение могат да предложат на децата на
възраст между три и седем години варианти и ориентация за собственото им
поведение. Тази имитация не бива да се бърка с ролевите игри, свързани с
медийно съдържание. В ролева игра децата се обличат като медиен герой и
изпълняват определени сцени, или създават нови истории за героите.

Моят съвет: Децата на възраст между три и седем често използват ролева игра, за
да обработват ежедневните си преживявания. Може да бъде полезно, ако ги
оставите да играят герои от детски медии и да попитате кои черти на любимите
им герои биха били полезни и желани в ежедневието.

Ако погледнете по-отблизо любимите герои на децата, можете да видите, че има
ясни прилики в популярността на определени типове герои. Повечето деца са
очаровани от свръхчовешките им способности и магия (например, че са много
силни, способни да се променят или летят). Такива герои са изобразени като
независими, отговорни, успешни и силни, и тези черти са желани от децата.
Често влияние върху избора на любими герои от децата изиграват
предпочитанията и ентусиазма на техните връстници. Различните мнения за
различните герои в комуникацията вътре в една група дава възможност за обмен
на мисли. Любимите медийни герои могат да укрепят вътрешните връзки в
рамките на групата и да предложат възможности за разговори и игра.
Споделените знания за определени герои могат също да служат като граница
между групата и външния свят, което отново укрепва вътрешната връзка с
групата.
Медийните герои дават възможност на децата да бъдат експерти в своята област,
което оказва влияние и върху тяхното социално сътрудничество и
взаимодействие. Това може да изгради уважение в други деца, ако детето е
особено добре информирано за определени медийни герои и медийно
съдържание. Игрите и разговорите за любимите герои, от своя страна,
повишават популярността на детето сред неговите връстници.
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3. Медийни герои срещу реални ролеви модели

Както медийното съдържание може да повлияе на децата, така могат и медийните
герои. Медийните герои, обаче, не се конкурират с реални хора и модели за
подражание, а ги допълват. Те завършват кръга на социалното поведение и
действия, и могат да компенсират възможни дефицити в непосредствената
социална среда на децата.
Деца на възраст 3-7 години е трудно да оценят характеристиките на измислените
герои. Преди всичко, децата трудно разпознават кои черти са въображаеми или
реални, когато сюжета на историята ги представя толкова реалистично. Дори
тези черти да са преувеличени по размер, скорост и сила, те не са разпознаваеми
като измислени от децата в предучилищна възраст. Това е свързано и с идеята,
че от гледна точка на децата почти всички хора са по-бързи, по-големи и посилни от тях.

Моят съвет: Когато говорите с децата за медийни герои, е важно да им дадете
подсказки, за да могат по-добре да разберат различните характеристики на
героите. Например, може да ви помогне да сравните следното: ако медиен герой
е нереално бърз или свръхчовешки голям, като го опишете като бърз като
състезателен автомобил или голям като къща, това може да помогне на децата.
Тези сравнения могат да бъдат много полезни и при конструктивна работа и
рисуване. За да направите големия размер на медийния герой разбираем и
видим, можете да нарисувате големия медиен герой до човек с нормални
размери и къща например.

Поведенческите модели и характеристики, които са изцяло измислени, могат, от
своя страна, да бъдат категоризирани от по-малките деца като нереални или
въображаеми. Те включват, например, хора с магически сили или животни,
които могат да говорят. Ако специалистите в сферата на ОГРДВ и родителите
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следят използването на медиите от деца, те могат да им помогнат да оценят дали
медийните герои и техните характеристики са измислени или реални.

Моят съвет: За да се предпазят децата от нереалистични очаквания към себе си,
както и от свързаното с това разочарование, е особено важно да се показват
преувеличенията на предполагаемо желаните характеристики на образа, които
децата може да искат да копират (напр. да са прекалено силни), и да си дават
сметка, че са измислени.

Поради присъствието си в медиите, известните хора могат да бъдат важни и за
децата на възраст между три и седем години (напр. футболисти или водещи на
детски програми). Тези хора обикновено проявяват много страст и ентусиазъм
към работата си. В смисъл на функция за подражание, това може да има
мотивиращ ефект върху децата. Те може да могат да научат за различни хобита
и да покажат таланти, или могат да опитат определени артистични или спортни
дейности. В допълнение, на децата се комуникират норми, ценности, външен вид
и качества чрез известен човек. Важно е да се знае, че характерът и често
външният вид на известните са също толкова изкуствено създадени и пуснати на
пазара както и образите на анимационни герои. Целта тук обикновено е да се
постигне еднопланов образ (например "силният", "общителният", "добрият"), с
който обаче съответният известен човек едва ли може да се идентифицира.
Световете на измислените герои са представени по по-прост начин, докато
истинските хора не винаги са еднопланови, по-сложни са в личностните си черти.
Тази многоизмерност може да направи тези герои трудни за разбиране от
децата.
Има множество медийни герои, които могат да обогатят ежедневието на децата
и да им дават добри идеи. Важно е обаче да се има предвид, че освен медийните
героите, в тяхната собствена среда има и реални личностни герои и модели за
подражание, като специалистът с добро настроение в ОГРДВ, по-голямата
сестра, разбиращия баща или смелия приятел. За да се насърчи този баланс, е
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препоръчително да се показват герои от реалния живот за укрепването на
медийната грамотност на децата.

Моят съвет: Можете да поканите в центъра за ОГРДВ „герои от ежедневието“,
като полицейски служители, медицински сестри или вашата собствена баба,
които да разговорят с децата за живота си и да им разкажат за собствените си
модели за подражание. След това, с ваша подкрепа, децата могат, например, да
създадат колажи за това, което ги е впечатлило или да проведат интервюта и да
ги запишат.

Моят съвет: За да накарате децата да осъзнаят, че самите те могат да бъдат герои,
препоръчвам ви да обсъдите събития, в които самите те или техните приятели са
показали достойно поведение. Това може да се е случило, след като са били
преодолени големи страхове, някой безкористно е помогнал на някой друг или е
постигнато нещо много трудно. За дискусията препоръчвам разговори, но
рисуването на картини или ролеви игри също са подходящи.

За ориентацията в света, положително и здравословно развитие на децата,
балансирано съжителство на реални и медийни герои е от съществено значение.
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4. В помощ на родителите

Медийните герои са от голямо значение за ежедневието на децата и тяхното
личностно развитие. Поради тази причина темата трябва да бъде разгледана и в
разговори между специалистите в областта на ОГРДВ, и родителите. Това е добра
възможност да се обменя информация с родителите за широкия спектър и
значимостта на медийните герои. Например родителите може да не са сигурни
как правилно да боравят с медийни герои. Тук може да бъде полезно, ако
професионалистите в ОГРДВ предоставят материали или включат информация
по темата в родителските срещи. Помислете и върху варианта да се покажат
конкретни резултати от работата по темата за медийните герои на родителите.
Разговорите могат да бъдат доста ефективни, ако покажете съответните картини,
плакати или колажи, направени от деца с помощта на професионалистите в
ОГРДВ.
Важно е родителите да осъзнаят ролята, която медийните герои играят в
търсенето на ориентация и в решаването на проблемите на децата. Важно е също
да се подчертае, че освен приятели и братя, и сестри, родителите също имат
голямо влияние върху това кои медийни герои са предпочитани от децата.
Специалистите в областта на ОГРДВ също могат да се възползват от обмена на
информация с родителите, тъй като родителите могат да предоставят интересни
гледни точки за педагогическата работа по темата в центъра за ОГРДВ.

Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Нашите практически
примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 5 – Реклама
В ежедневието си децата срещат най-разнообразните форми на реклама, в
списания, по телевизията, в супермаркетите или в обществения транспорт.
Децата обикновено намират рекламата за нещо много вълнуващо. Колкото поатрактивно е направена реклама, толкова по-бързо се заинтригуват децата.
Поради естественото им любопитство, рекламодателите много лесно получават
достъп до детското съзнание.
Ориентираната към печалба реклама има за цел да генерира конкретен интерес
за покупка и да създава нужди на потребителите. Тя има за цел да привлече
вниманието към конкретна фирма, марка, услуга или продукт и да насърчи
потенциалните клиенти да направят покупка. Адаптирани към определени
целеви групи, която трябва да бъдат адресирани, съществуват реклами в различни
форми.
Децата са важна целева група за икономиката, тъй като техните желания за
потребление могат да повлияят на поведението на родителите при закупуване.
Децата също така притежават джобни пари или получават пари за празници и
рождени дни, и съответно, имат собствена покупателна способност. Ако
получават джобни пари, децата на 4-5 годишна възраст в Германия получават
средно около 13 евро на месец. Въпреки това, рекламата не е насочена към децата
заради настоящата им покупателна способност, както и заради бъдещата им
покупателна способност. За да могат те да консумират определени продукти покъсно в живота като възрастни, децата трябва вече да бъдат обвързани с тези
марки и продукти в ранна възраст.
Децата в предучилищна възраст все още не могат да разберат идеята на
рекламата, тъй като опитът показва, че те все още не разбират как работи
икономиката. Трудно е и да избягат от всеобщото присъствие на рекламата и да
разграничат реалното съдържание от рекламираното. Търговията става все поважна и този маркетингов метод се възприема от децата като особено
привлекателен. Големият диапазон от стоки, които се предлагат, прави
рекламата и медийните герои все по-често да присъстват в нашето ежедневие и
това на нашите деца.
Децата принадлежат към обществото ни, което е ориентирано към
потребителите и следователно са директна цел за реклама. Тъй като децата са
изложени на реклама в ежедневието си, важно е да им се помогне да развият
критичен подход към нея. Ако заедно с тях класифицирате рекламите чрез
формални критерии и търсите намеренията на рекламодателите, това ще бъде
от помощ за децата, за да започнат да мислят критично за рекламите.
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Моят съвет: Надлежното и ежедневно идентифициране на различните рекламни
функции може да бъде постигнато само с много практика и помощ от възрастни.
В разговор с деца можете да събирате примери за реклами на различни медии.
Разпечатани снимки или рисунки могат да послужат като улики и помощ.

Децата на възраст между три и седем години се нуждаят от насоки, за да се
разработи подход на отразяване и критично отношение към рекламата. За да се
засили медийната грамотност, е важно да им се даде възможност да
идентифицират, разбират и да обработват критично рекламите. Това
предполага необходимост от действия на различни нива. От една страна, имаме
нужда от професионалисти в сферата на ОГРДВ, които могат да помогнат на
децата да изградят отговорен и критичен подход към рекламата (и друго
медийно съдържание). От друга страна, потребителските навици и отношението
към рекламата в семейството са също толкова важни като ролеви модел на
родителите. По пътя към осъзнати, активни и критични медийни потребители,
личните преживявания на самите деца също са решаващи. Под формата на игра
специалистите в сферата на ОГРДВ могат да помогнат да се постави важна основа
за развитието на медийната грамотност за децата на възраст между три и седем
години, което може да доведе до постепенно увеличаване на тяхната
чувствителност към рекламното съдържание.
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Личен опит
на детето

Отношение
на
родителите
към
рекламата

ОГРДВ
специалисти

Засилване на способността на детето
да оценява рекламното съдържание в
медиите
ГРАФИКА 7:ДЕТСКОТО ВЪЗПРИЯТИЕ НА РЕКЛАМАТА В МЕДИИТЕ

Моят съвет: Направете децата "рекламни детективи". В малки групи те могат да
разглеждат списания и да изрежат рекламите. След това се оценяват изрезките.
Повтаряйте вече известните рекламни характеристики отново и отново.
Гледането на избрани реклами по телевизията може също така да спомогне за
консолидиране на знанието за характеристиките на рекламата и да създаде
надеждна основа за разграничаване между реклами и действителни предавания.

Модулът, "Реклама", се занимава с това как темата може да бъде разгледана от
професионалисти в областта на ОГРДВ. Става ясно защо рекламата е толкова
вълнуваща за децата и как ги привлича. Представя различни рекламни форми и
медии. Обсъжда се и влиянието на рекламата върху децата в предучилищна
възраст и се показва как могат да бъдат подпомогнати децата от специалистите
в областта на ОГРДВ при разработване на критичен подход към рекламата.
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1. Рекламата и малките деца

В днешното общество децата са привлекателна целева група за рекламната
индустрия. В тази глава ще разберем защо децата се интересуват от рекламни
послания, какви елементи от дизайна на реклами са фокусирани към
привличане на вниманието на децата и как рекламата им влияе.
Когато се обръща към децата, рекламата се насочва специално към основните им
нужди. Рекламите обещават популярност, признание, участие и право на глас.
Рекламата играе важна роля за целевата група, тъй като в нея са включени
въпросите от детството, задачите за развитие и развиващи психологически
фактори. Освен това, рекламата дава ориентация на децата, а също така
предоставя информация за света. Нуждите на децата, които се провокират от
рекламата, подкрепят собственото им формиране на мнение и вземане на
решения. На децата се дава възможност да обработват това, което е важно за тях
и се научават как да вземат решения.
Както е и при общото медийно съдържание, децата са очаровани от рекламата,
която се отнася до живота им и отчита интересите им. В допълнение, децата
могат лесно да разберат реклами, тъй като те обикновено са ограничени по
отношение на съдържание. Това, от своя страна, е много ефективно при
привличането на вниманието им. Освен форми, гласове, музика и цветове,
децата са впечатлени от изобретателността на рекламодателите и елемента на
хумор, който те прилагат. Освен това, много силен елемент е музиката, която се
използва и не отнема време децата да започнат припяват рекламните слогани и
рими. По този начин рекламираните продукти стават запомнящи се.
Вниманието на децата се привлича към рекламата и чрез използването на
познати герои. Рекламодателите използват или герои, които децата вече познават
или създават специални образи за рекламите, които конкретно се отнасят до
популярни теми и интереси на децата. Познаването на продуктите и марките,
както и тенденциите в възрастовата група също могат да повлияят на вниманието
на децата. Интересът им към рекламата се увеличава, когато разпознават етикети
или търговски марки.
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Моят съвет: Понякога промяната на перспективата помага. Насърчете децата да
измислят кратка реклама за определен продукт и да я реализират. По този начин
децата разбират по-добре намеренията на рекламата и целите, които
рекламодателите преследват в своята работа. След това можете да си помислите
заедно с децата защо рекламите не винаги доставят това, което обещават. По този
начин може да се подобри критичното изследване на рекламата и целите на
рекламата да бъдат по-добре разбрани.

Честото повторение на рекламата и маркетинга на продукти през няколко
медийни канала води до бързо запаметяване на слогани и марки. Това, от своя
страна, може да повлияе на собственото разбиране на децата за марката или на
тяхното решение да купуват (или косвено решението на техните родители). Поспециално, популяризиран продукт събужда желанията на потребителите и се
възприема по положителен начин, ако рекламата му се възприема
положително. Ако рекламно съобщение обещава положителни продуктови
характеристики, тогава децата вярват на тези обещания. Като цяло, те не
поставят под въпрос истинността на рекламата. Само чрез собствените си
положителни или отрицателни преживявания децата постепенно могат да
развият възприятието си за рекламните обещания.

Моят съвет: Гледайте избрана реклама за храна с децата, напр. за кисело мляко
и съберете впечатления и реакции. След това децата могат да опитат продукта и
да го анализират по отношение на вкус и външен вид. Разделете се на групи и,
сравнете предварително изразените идеи за продукта с действителните
резултати от теста. По този начин децата могат да назоват прилики и разлики
между рекламното обещание и истинския продукт.
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Естественото любопитство, откритост и жажда за знания на децата улесняват
рекламната индустрия да бъде забелязана и да предизвика интереса им. На
малките деца е трудно ясно да разграничат и разберат предоставената им
информация. Поради това рекламите лесно достигнат до тази целева група.
Понякога децата могат да развият критично и негативно отношение към
рекламата. Това се случва, например, когато те се чувстват силно разстроени от
реклама, докато използват дадена медия.
Потребителските навици и основните ценности в семейството също имат
значително влияние върху степента, в която децата са повлияни от рекламата от
гледна точка на техните желания и нужди. В крайна сметка родителите показват
на децата си как самите те се боравят с потребителските си желания и рекламата,
и са отговорни за решенията за покупки в семейството си.

2. Рекламни медии и форми

Брандoвата и продуктова реклама използва широка гама от медии, като
вестници, радио, телевизия или уебсайтове, за да създава нужди и да предизвика
интерес. Ще опишем няколко основни прилики и разлики на рекламните
форми.
Основните цели на рекламата във всички области са едни и същи: рекламата
трябва да даде положителен имидж, да генерира нужди и желания, да
вдъхновява хората да купуват, да увеличава оборота и осведомеността, и да
предизвиква интерес към марка, продукт или услуга. Рекламните съобщения са
насочени към конкретна целева група, която обикновено е много добре изучена
от рекламодателите. Тези знания за целевата група - за тяхната житейска
ситуация, желания, ценности, нагласи или относно финансовите им
възможности, се основават на дългосрочни и точни наблюдения и проучвания.
За да постигне желания ефект и да задоволи специфичните целеви групи,
маркетингът често използва знания от семиотиката, теория на цветовете и
дизайна, комуникацията и психологията. По този начин рекламните концепции
могат да бъдат насочени точно към съответните цели и желаната целева група,
марката и продукта, както и медията, и наличното пространство.
Рекламата по телевизията, радиото, интернет и приложенията се опитват да
засилят посланието си чрез чести повторения и постоянно присъствие. Тази
висока честота е предназначена да помогне на целевата група по-добре да
интерпретира съобщението. Това обаче може да създаде голям натиск, особено
върху по-малките деца, тъй като за тях е трудно да избягат от честите и
повтарящи се рекламни послания. В допълнение, това може да бъде много
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разочароващо за децата, тъй като събудените желания на децата обикновено
остават неизпълнени.
Въпреки това, да се държат децата напълно изолирани от рекламата не е
решение. По-важно е да се подбере предварително подходящо медийно
съдържание за децата, винаги да има възрастен, когато използват медиите, и да
бъде укрепвана медийната им грамотност в областта на рекламата в ранен етап.

Моят съвет: За да се намали рекламният натиск, може да се помогне като
говорите с децата за техния опит с рекламата. Емоционални аспекти като
желания, безсилие или чувство на безпокойство могат да бъдат разгледани, за
да се подпомогне обработката на рекламните импресии. Като въведение в
разговора е добра идея под формата на игра да разберете колко често са
прекъсвани от реклами по време на ползване на дадени устройства. Например,
може да слушате радио заедно и да поставяте стикер на времева линия при
всяко прекъсване за реклама. С помощта на времевата линия се визуализира
продължителността на използването на медията и всички рекламни
прекъсвания и това стимулира обсъждането на темата за рекламата.

Печатна и плакатна реклама: Рекламните съобщения в печатните медии
обикновено се предават с впечатляващи комбинации от изображения и текст и
вълнуващи графични подтици. Рекламата се различава от редакционното
съдържание като се използват различни шрифтове или привличащи погледа
цветове. Тя е обозначена и с думата "реклама". Видимото разположение на
логото на фирмата или продукта също е важно, тъй като рекламата трябва да се
забележи и при разлистване. Изображенията на продуктите могат да бъдат
забелязани от малки деца като отличителна черта на рекламата. Периодичните
издания често съдържат цели страници от реклами или много големи реклами,
които по-малките деца не различават от редакционното съдържание. Малките
деца са запознати с визуалното (образно) съдържание, защото наблюдават
родителите си да използват печатни медии и те самите разглеждат детски
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списания и книги. Въпреки че децата между три и седем години принципно не
могат да четат, картинните послания достигат до тях.
Радиореклама: Възрастните често използват радиото като фонова медия,
например на закуска или в колата, която се консумира случайно и несъзнателно.
Следователно радиорекламата трябва да бъде идентифицирана чрез ясно чуваем
сигнал. Рекламите са ясно подчертани, за да бъдат изслушани от слушателя.
Затова в рекламата по радиото често се използват различни отличителни
характеристики като набиващи се мелодии, гласове на духове, повторения или
забавни фрази. Тези елементи позволяват на децата лесно да разпознават
рекламите по радиото. Радио рекламата има ефект на високо признание и
децата обичат да говорят и да пеят заедно с рекламата при постоянните
повторения. Радио рекламните паузи обикновено са доста кратки и по този
начин помагат да се привлече вниманието на децата. Ето защо слуховите
рекламни съобщения също могат много бързо да се запечатат в паметта на
децата (както и на възрастните). По този начин решенията за пазаруване и
изборът на марка могат да бъдат силно повлияни.
Телевизионна реклама: Телевизионната реклама привлича вниманието на
малките деца с цветни образи, забавна или завладяваща музика и кратки
истории. Освен това често се използва език, който се характеризира със рими,
кратки изречения и други езикови украшения. Това прави рекламните послания
за деца по-интересни и по-лесни за разбиране според тяхното развитие на езика.
Детските телевизионни канали използват реклама за деца специално в контекста
на дадена детска програма. Рекламните клипове са поставени на подходящо
място в програмата и са свързани с темата на предаването. Рекламата за кукли е
по-вероятно да се излъчва в програмния пояс "Програми за момичета". По
телевизията децата могат да гледат и реклами, насочени към възрастни. В някои
случаи тези клипове могат да повлияят негативно на развитието на децата,
поради което те не могат да бъдат излъчвани в дневния програмен период.
Проучванията, свързани с телевизията, показват, че децата на възраст между три
и седем години не могат да правят разлика между реклама и програмно
съдържание. Само деца на възраст над седем години знаят, че рекламата иска да
продаде нещо. От 11-годишна възраст децата започват да смятат, че на рекламите
не може да се вярва. За да може телевизионната реклама да бъде надеждно
различима от действителните програми, е необходимо да има цялостно
разбиране към рекламата, каквото децата в предучилищна възраст обикновено
нямат. Въпреки това, с помощта на няколко прости формални характеристики,
децата също могат лесно да идентифицират реклама по телевизията. Полезните
признаци за идентифициране от децата могат да бъдат, например,
аудиовизуалните разделители в началото и края на рекламния сегмент, имената
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на продуктите и марките и фактът, че логото на канала липсва, докато се
излъчват рекламните паузи.
Онлайн реклама: Онлайн медиите винаги предлагат нови форми на реклама,
които използват голямо разнообразие от технически възможности. На уеб
сайтовете например ще намерите рекламни банери, които освен познатите
характеристики на печатната реклама използват и цветни ефекти, звуци или
динамика в съдържанието. В социалните мрежи рекламата обикновено се показва
в персонализирана форма между публикациите или на края на страницата,
докато аудиовизуалните рекламни клипове се вмъкват във видеоклипове нагоре и
надолу между публикациите. Тъй като някои видове реклама са направени по
такъв начин, така че да не бъдат незабавно разпознати като реклами, понякога е
трудно за възрастните да правят разграничение ясно между съдържанието и
рекламата. Поради това е трудно да се идентифицират ясни и недвусмислени
характеристики на онлайн рекламата. Има само няколко характеристики, които
децата могат да търсят. Те включват например ценови индикации, илюстрации
на продукти и марки и етикети с термина "реклама". Онлайн рекламата често се
възприема от децата като нещо досадно и непреодолимо. Например, те трудно
могат да премахнат без помощ големи рекламни прозорци, покриващи
действителната уеб страница. Освен това съществува риск от показване на
онлайн реклама на децата с неподходящо съдържание. Дори и когато децата
посещават интернет страници в присъствието на възрастен, трябва винаги да се
гарантира, че те посещават само познати уебсайтове за деца. В случай на онлайн
предавания за деца е важно тези предавания да бъдат без реклами. По този
начин децата могат да бъдат защитени от евентуални неприятни изживявания.
Реклама в приложения: В безплатните приложения често може да намерите
реклами под формата на видеоклипове или малки рекламни банери. Всички
платени версии обикновено са без реклама. Отделна форма на реклама в
приложения са т.нар. "покупки в приложения" или "елементи в приложението".
Това означава, че например в приложение за безплатна игра могат да бъдат
закупени допълнителни материали, за да помогнат на играча да достигне целта
на играта по-бързо. Докато големите реклами в приложения като банери,
видеоклипове или изскачащи прозорци обикновено могат да бъдат
идентифицирани от разликите във външния вид и съдържание, съответните
покупки на елементи в приложението обикновено могат да бъдат
идентифицирани само чрез внимателно четене на съобщението и затова често не
са ясно възприемани като реклама от децата. При избора на приложения за деца
трябва да се предпочитат тези без реклами. Децата обикновено намират
прекъсването, причинено от реклама досадно, например когато играят. Посериозни са рисковете, свързани с рекламирането на приложения. От една
страна, децата могат да купуват и плащат без да осъзнават и без съгласието на
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родителите си. От друга страна, има опасност рекламата да представя
неподходящи теми за деца.

3. Правна рамка

В България, според Закона за радиото и телевизията, чл.75, рекламата не
трябва да включва или насърчава дискриминация, тя не трябва да насърчава
поведение, което застрашава здравето, безопасността или околната среда, не
трябва да вреди или да заблуждава интересите на потребителите и не трябва да
нарушава човешкото достойнство.
На държавно финансираните оператори не се допуска да показват повече от 15
минути реклама на денонощие за Българска национална телевизия - БНТ и 6
минути за Българско национално радио - БНР. Това ограничение не се прилага
за частни телевизионни станции като BTV или Nova. Те се финансират основно
чрез рекламни приходи. Както обществени, така и частни телевизионни станции
могат да излъчват максимум дванадесет минути реклама на час.
Освен това Закона за радиото и телевизията предвижда, че рекламата като такава
трябва да бъде ясно различима от редакционното съдържание и лесно
разпознаваема. Това се прилага на практика, например, чрез акустични и
визуални сигнали преди и след прекъсване на рекламата.
Според закона съществува по-висока степен на защита по отношение на
рекламата на деца. Например телевизионните програми за деца не могат да
бъдат прекъсвани от реклама на интервали по-кратки от 30 минути. Рекламите
трябва да се излъчват отделно от редакционното съдържание за деца и младежи,
ако се отнасят до потенциално вредни продукти. Алкохолните напитки също не
могат да се рекламират конкретно за деца и юноши. Търсенето на ясно
разграничение между програмите и рекламата е от голямо значение за децата на
възраст под седем години. Умението за разграничаване между реклама и
програмно съдържание може да бъде развито с помощта на специалистите в
центровете за ОГРДВ.
Националният съвет за саморегулация (НСС) е неправителствен
саморегулаторен орган на рекламната индустрия. Неговата задача е да
гарантира, че законно разрешената реклама не преминава поставените етични
граници. Целите му включват насърчаване на отговорни действия и премахване
на оплакванията в рекламната индустрия. Самите граждани могат да посочат
изявления и съдържание, които се считат за неподходящи и да подават жалби.
Все по-трудно става да се използват надеждни механизми за контрол или
технически мерки поради големия брой медии и объркващите
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транснационални, предимно електронни канали за разпространение. От друга
страна, защитните мерки стават необходими поради все по-голямото
съдържание, свързано с закрилата на децата и младежите. Поради тази причина
е от съществено значение децата, особено малките деца, да не бъдат оставяни
сами, когато използват медии.

4. В помощ на родителите

Рекламата е непрекъснато с децата в ежедневието им и поради това следва да
бъде разгледана от професионалистите в сферата на ОГРДВ и родителите в
ефективно сътрудничество. Родителите може да не са сигурни по темата за
рекламата и да имат въпроси, които да адресират към професионалистите в
ОГРДВ. Ако на родителите се дава идея за работата в областта на медийното
образование в центровете за ОГРДВ и за възприемането на рекламата от страна
на детето, както и съвети за предлагане на подходяща информация, това ще бъде
много полезно за родителите и ще засили образователното партньорство.
Важна информация за родителите е, че темата за рекламата в семейството е от
значение, например при посещение на магазин за детски стоки или закупуване
на хранителни стоки в супермаркета, тъй като децата могат да изразят ясни
предпочитания за определени продукти много рано. Често обаче за тях е трудно
да обяснят защо предпочитат този конкретен сладкиш или играчка. Че децата
проявяват ентусиазъм по отношение на един или друг продукт, заради
рекламата е ясно за много родители.
Ако темата за рекламата бъде застъпена в центровете за ОГРДВ, много родители
ще подкрепят това. Освен това самите родители могат да осигурят важни
подходи за педагогическа работа с медиите по темата. Важно е родителите да се
научат как да работят по темата за рекламата и да им се предложи възможност
да споделят преживяванията на семейството си.

Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Нашите практически
примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 6 – Фотография
Фотографската работа е много подходяща за медийното образование в ОГРДВ, тъй
като децата на възраст от три години вече могат да боравят с тази медия. Тя
предлага разнообразни методи за представяне на реалността и за изследване на
околната среда. Снимането с таблет и смартфон става много лесно. Така се
предлага на децата лесен достъп до креативна и активна медийна работа и има
предимството, че резултатите са видими веднага.
Преди да започнете фотографска работа, е от съществено значение да знаете
няколко основни правила във фотографията. Настоящият модул показва и къде
работата със снимки в ОГРДВ има смисъл и какво е възможно. Като пример за
творческа работа е представено приложението PicCollage, което може да се
използва по много начини и може да се използва, и от по-малки деца.

Моят съвет: Въпреки, че таблетите и смартфоните са често срещани днес,
аналоговата фотография и самостоятелното проявяване на снимките са чудесно
изживяване за децата. Изглежда почти като чудо, когато изображението стане
видимо на бялата фотохартия.

1. Фотографски проекти в ОГРДВ

Изображенията, използвани правилно в ОГРДВ, не само могат да кажат повече
от хиляди думи, но и могат да помогнат да децата да научат хиляди думи и да
придобият много нови умения. Снимките дават възможност на децата да
откриват неща, които може да не са преживяли в реалния живот. С помощта на
снимки децата могат да видят цветя, които не растат в собствената си градина
или животни, които живеят в далечни страни. Обикновено снимките се
използват в ОГРДВ за запечатване на специални събития. Фотографията рядко
се използва като ежедневен учебен инструмент. Въпреки това, поради наличието
на цифрови камери, като тези, в таблети и смартфони, фотографията може
лесно да се използва в ОГРДВ, за да допълни или улесни ученето.
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Когато децата имат възможност да използват сами фотоапарата и да правят свои
собствени снимки на интересни неща, мотивацията им да учат думи, свързани
със съдържанието на техните снимки и да разширят речника си се увеличава.
Децата също така се учат на важни умения като търпение, увереност и това да се
редуват. Даването на възможност на децата да правят снимки предлага представа
за това как те виждат света и върху какво се фокусират.
Когато децата активно и пряко изследват света, те научават повече неща,
отколкото когато пасивно го наблюдават. Йохана Айнарсдоттир (Johanna
Einarsdottir) (2005) провежда проучване, сравняващо две групи деца, използващи
фотоапарати. Едната група, която снима е била придружена от възрастни.
Другата група снимат сами училището си. Резултатите показват, че когато
възрастните са били с децата, снимките показват главно детската площадка или
други хора от обкръжението им. Проучването показва, че детските снимки са
повлияни от възрастните, които са били с тях. Снимките на децата, които сами
направили снимки били с уникално съдържание. Снимките показвали други
деца участващи в забавни дейности или правещи смешни физиономии. Някои
от снимките показвали бани, коридори и т.н. Тези изображения запечатват
детския поглед към света, който не е филтриран през гледната точка на
възрастен.

• открият света
• запечатват
специални събития
• се опознаят
• опознаят другите подобре

ГРАФИКА 8: ФОТОГРАФСКИ ПРОЕКТИ В ОГРДВ

Фотографските
проекти помагат в:

Снимането
помага на
децата да:

Важно е децата да участват активно в процеса на заснемане на изображения.
Когато могат да вземат решения за това какви снимки да направят и активно да
използват камерата, възможностите за учене се увеличават, и това е важно за
децата. Това е особено видно, когато става въпрос за разширяване на детския
речник и укрепване на езиковото развитие. Има много начини да се помогне на
децата да поемат инициативата при правенето на снимки.

•мотивацията за учене
•активното учене
•вземането на решения
•придобиването на
важни умения
•креативността
•сътрудничеството
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Моят съвет: Ако дадете на децата възможност да избират какво да снимат и да
говорят за това, което виждат, това укрепва използването на свързания смислово
език.

Няколко идеи могат да помогнат на професионалистите в сферата на ОГРДВ и
децата да използват фотографията ефективно. Специалистите в областта на
ОГРДВ трябва да подкрепят децата, когато използват сами фотоапарати.
Скъпите цифрови фотоапарати, може би не са подходящи за тази цел, защото
възрастните може да се страхуват, че децата ще да ги счупят. Ето защо е по-добре
да използвате евтини фотоапарати или таблети и да научите децата как да бъдат
внимателни с оборудването.
Специалистите в сферата на ОГРДВ трябва да подкрепят деца, които правят
снимки по нетрадиционен начин. Децата са склонни да виждат света по
уникален начин и камерата им позволява да уловят тези различни гледни точки.
Децата не винаги искат да снимат цял обект или човек; те намират части от ухо
или маса за много по-интересни.

Моят съвет: Оставете децата да (се) снимат и да се наслаждават на този процес,
защото той отваря прозорец към света. Най-важното е, че вие и децата се
забавлявате и сте отворени да научите нови неща. Слушайте ги и се учете от тях.
Говорете с децата за техните снимки и им казвайте какво сте научили. Помогнете
им и те да се учат едни от други. Това ще увеличи мотивацията на децата да
споделят своите идеи по този нов за тях начин.
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Би било чудесно децата да имат достъп до достатъчно на брой фотоапарати или
таблети. Минималният брой на устройства е три таблети в група, с които децата
да правят снимки и по възможност да ги отпечатат веднага. Да правите снимки
и да ги отпечатвате в рамките на минути, е удобно, тъй като позволява на децата
да включват снимки в своите дейности. Децата могат да използват изображения
та веднага, за да разкажат история, да създадат арт проект или просто да
документират какво току-що се е случило. Това може да бъде възнаграждаващо
преживяване.

2. Фото практика

Важно е да покажете на децата как да използват фотоапарата и таблета.
Фотоапаратите или таблетите трябва да бъдат представени като устройства, с
които трябва да се борави внимателно. Децата често знаят това от вкъщи.

Моят съвет: Помислете за информиране на децата за насоките за работа с
цифрови устройства, например сутрин, преди занятия. По-късно повторете
указанията в малки групи, за да сте сигурни, че всяко дете е разбрало основните
правили. Също така създайте определено място в стаята, където фотоапаратите
или таблетите да се съхраняват, когато не се използват.

Има деца, които бързо се научават как да държат камерата стабилно и да правят
целенасочено снимки. Други деца няма да бъдат толкова прецизни. Във всеки
случай е препоръчително децата да правят снимки и да разглеждате снимките,
тъй като това им дава усещане за умения и постижение. В допълнение, лесно е
да се види каква тема е избрало детето и от какво се интересува.
На първо място, добра идея е да говорите с децата за основните функции на
камерата или таблета:
•

Как мога да включа устройството?

•

Как да направя снимка?
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•

Как да държа камерата стабилно?

•

Къде мога да преглеждам снимките в устройството си?

•

Как мога да изтрия снимка, която не е била толкова добра?

•

Как да снимам в близък план?

Моят съвет: Оставете устройството да се движи от дете на дете, така че всяко дете
да направи снимка по веднъж. Покажете на децата как да гледат през визьора и да
се съсредоточат върху обекта, който искат да снимат.

Съществуват различни типове снимки и перспективи. Някои от тях са обяснени
по-долу.

Основни типове снимки

Далечен план: снимката с далечен план
показва пейзажа като цяло. Тази настройка е
особено подходяща за снимки в природата, тъй
като дава на зрителя добър поглед. Заснетите
хора са много малки в такава снимка.
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Средно далечен план: снимка в средно
далечен план показва хората в цял ръст на
някакъв
фон.
Зрителят
вижда
повече
подробности, отколкото в далечния план.

Средно близък план: тук обектите се
приближават малко повече. В средно близкия
план хората може да не са снимани в цял ръст.

Близък план: с този тип кадър, обектът е много
близо до зрителя. Заснетите хора се виждат от
главата до средата на торса. Обектите са много
лесно разпознаваеми.
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Много близък план: когато се прави много
близък план, главата на човека запълва цялата
снимка - лицето от челото до брадичката. Това
пресъздава близкото взаимодействие на човек
лице в лице. Фотографираните обекти запълват
цялото изображение.

Екстремно близък план: В най-близкия
възможен план може да се види детайл от някой
обект, например, върха на молив или окото на
човек. Такива снимки могат да предизвикат
любопитството на зрителя, ако той или тя не
разпознае веднага какво е изобразено на
снимката.

СНИМКИ 20-25: РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ФОТОГРАФСКИ ПЛАНОВЕ

Моят съвет: Със снимки, които правят в екстремно близък план, децата могат да
създават интересни фото пъзели.
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Перспективи

Нормална перспектива: Това е стандартната
фронтална перспектива на обекта. Когато едно дете
снима друго в нормална перспектива, двете деца се
гледат на едно ниво.

Изглед отдолу: лицето или обектът е заснет отдолу.
Изобразеният обект или човек изглежда голям и
силен.
Ако едно дете иска да снима друго дете от изглед
отдолу, първото може да легне под стол, докато
другото дете седи на стола и така да снима.

Изглед отгоре (птичи поглед): изгледът от птичи
поглед дава на фотографа по-обща картина.
Заснетият обект или човек изглежда малък и
беззащитен.
Ако детето иска да снима друго дете отгоре, то може
да ползва стол. Фотографът се е качил на стола и
снима, а другото дете седи на пода пред него.

СНИМКА 26-28: РАЗЛИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ
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Моят съвет: Нека децата изпробват различните планове и перспективи и след това
обсъдете различните ефекти в снимките.

3. Използване на фотографията в ОГРДВ
a. Фотография като възможност за обогатяване на речника:

ФОТОГРАФИЯТА УЛЕСНЯВА:

Доказано е, че децата, които имат повече житейски преживявания, развиват подобър речник. Те са по-добре подготвени да учат, четат и да разбират какво четат.
Снимките могат да помогнат за въвеждането на нови думи и концепции в
ежедневната работа с деца. Когато децата правят свои снимки, те решават кое е
важно и изграждат собствен смисъл на своя опит. Те се научават да намират
думи, които им помагат да опишат преживяванията си. Така че, децата трябва
да снимат и събират снимки, правени по различни начини и от различни места.

обогатяването на речника
развитието на езикови умения
запечатването на събития
развитие на понятието за аз-а
развитие на креативността
емоционалното развитие
социалното развитие

ГРАФИКА 9: ФОТОГРАФИЯТА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СРЕДСТВО
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б. Фото албуми като спомен от годината:
Снимките, направени от деца и професионалисти в сферата на ОГРДВ през
годината, улавящи важни моменти в детския живот, могат да бъдат подредени в
различни фотоалбуми. Фотоалбум, който документира събитията през годината,
е специален спомен за детето. Този албум може да се фокусира върху едно дете
и да съдържа негови снимки и такива, които той или тя е заснел. Албумът може
да съдържа снимки на всички деца и да акцентира върху събитията през цялата
година. Презентация на Power Point (PPT) с избрани изображения може да се
използва на церемонията по завършване и раздаване на свидетелства. Албумът
може да се използва и като разказ по картина и така ще даде още повече
възможности на децата за изграждане на речник. Децата може да "четат"
картинките като история, използвайки събитията през годината. Всяко четене
ще даде представа за възприятието на всяко дете за случилото се по време на
дадена дейност или събитие.
в. Разбиране за себе си
Изображенията не само могат да подобрят езиковите умения, но и да затвърдят
развитието на концепцията за „аз-а“.

Моят съвет: Нека децата се снимат в различни дни, когато носят различни дрехи
(или са облечени като любимия си медиен герой). Помолете ги да
идентифицират кой е на снимката. Говорете за това как изглеждат различни
деца и други хора, в зависимост от това с какво са облечени. Нека децата да
идентифицират различни снимки и да обсъдят прилики и разлики. Ако децата
не могат да се разпознаят кой е на снимката, използвайте това, за да говорите за
това как хората могат да се различават по външния си вид.

г. Развитие на творчески умения:
Творческа дейност е да помолите децата да направят няколко снимки по свой
избор, в зависимост от интересите им. След отпечатването на снимките,
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специалистът в ОГРДВ може да им помогне да създадат колаж от тези снимки
на картон и да сложат надписи под снимките.

д. Емоционално и социално развитие:
Децата в предучилищна възраст развиват базови важни идеи за емоциите.
Фотографиите могат да им помогнат да развият умения за говорене за чувствата
си. Това играе решаваща роля в тяхното емоционално и социално развитие.
Намирането на думи за лицеви изображения помага на децата да говорят за
своите чувства. Добре е за малките деца да имат актуални свои снимки, в които
показват различни емоции. По този начин те могат да говорят за чувства,
свързани с техните собствени преживявания. Снимки на усмихнати деца могат
да се използват, за да се говори за това, което прави децата щастливи. Снимки на
плачещи хората може да помогне да разпознаят чувството на тъга/ мъка.

Моят съвет: Нека едно дете показва различни емоции, докато друго дете прави
снимки. Ако е трудно за детето да изрази емоция, можете да помогнете като
говорите за това, което го прави тъжно, ядосано или щастливо в ежедневието.

4. Основи на приложението PicCollage

PicCollage е приложение за творчески дизайн на снимки. Снимките от
собствената ви фотогалерия могат да бъдат използвани, изтеглени директно от
приложението през интернет или снимани от приложението. След това
снимките могат да бъдат обработени с различни инструменти. По този начин
можете да създадете колажи или фотомонтажи, които да споделяте с други хора
или да отпечатате. Готовият колаж може да се използва и като .jpg файл в други
програми.
Приложението е атрактивно и просто. Дори по-малките деца могат да
проектират собствени колажи след кратко въведение и под наблюдение.
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Колажите са добри за запазване и представяне на екскурзии, проекти и всякакви
други дейности.
Благодарение на многобройните възможности за обработка на изображения и
интуитивната му използваемост, PicCollage може да се интегрира много добре в
образователната практика. Колажите могат да бъдат закачени или събирани за
портфолио, могат да се създават пощенски картички, покани или албуми, за да
се запазят спомени от проекти и екскурзии. Децата могат да записват резултатите
от фото проектите си с PicCollage и лесно да ги разпечатат.

PicCollage накратко

Разработчик:
Системи:

Cardinal Blue Software, Inc.
Android, iOS и Windows
Основното приложение е безплатно; пълната версия може
Струва:
да бъде закупена чрез покупка в приложение.
Педагогически специалисти; деца в предучилищна възраст
Целеви групи:
над 4 години; деца в началното училище; родители
Теми:
Творчески дизайн и живопис; практическа работа с медии
Доставчикът рекламира допълнителни покупки в
Реклама:
приложението; не съдържа обозначени реклами и други
връзки. Използвайте с деца само под наблюдение.
Ограничена функционалност офлайн. Трябва да има
Използваемост:
налична интернет връзка.
Навигация:
Проста и ясна.
Прост, разбираем език; ясни и висококонтрастни цветове;
Дизайн:
лесно за използване
Как работи PicCollage?
Основните функции на приложението са еднакви на всяко устройство, но може
да се различават леко в дизайна. По-долу е обяснено как PicCollage работи –
работата на компютър, лаптоп, таблет или смартфон е много сходна.
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1. Създаване на колаж:
След отваряне на приложението, е възможно да се избере между Шаблони
(Grids) (с шаблони за подреждане на снимките), Картички (Cards) (с
предварително проектирани шаблони) и Freestyle (свободна работа върху лист).
Проекти, които вече са редактирани, също могат да бъдат отворени тук.

СНИМКА 29: ИНТЕРФЕЙС PICCOLLAGE (ВСИЧКИ СНИМКИ СА ОТ НЕМСКАТА ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО)

2. Добавяне на снимки:
След като изберете шаблон за нов колаж, добавете снимки, които да бъдат
интегрирани в колажа. Браузърът на файловете се отваря автоматично със
снимките. В случай, че изберете Freestyle, кликнете веднъж отстрани, на фона.
Появява се меню с въпрос за източника, от който да бъдат избрани снимките.
Налични са следните опции:

ФИГУРА 30: РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА КОЛАЖ

•

Снимки: Изберете една или повече снимки в браузъра на файловете. За
да изберете няколко снимки наведнъж, задръжте клавиша Ctrl, докато
избирате.

•

Използване на камера: Снимките се правят с камера. След това изберете
"Снимки".
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•

Уеб изображение: Снимките могат да бъдат взети директно от интернет.
Поради закона за авторското право, обаче, следва да се отбележи дали
снимките могат да бъдат използвани. Ако снимките се използват само за
да се покаже нещо в групата (но не и извън нея), това не би трябвало да е
проблем.

•

Текст: Така достъпвате текстовия редактор на приложението, с който
могат да се добавят текстове към колажа.

•

Стикери: Оттук към колажа може да се добавят стикери. Те включват
усмивки, сърца, цветя и много други.

•

Фонове: Отваря се меню, където могат да се избират различни фонове.
Фоновете, на които има катинар са платени. Фонове без заключване са
безплатни.

ФИГУРА31: ИЗБОР НА ФОН

3. Подреждане на снимки в колажа:
За да преоразмерите или завъртите изображение, използвайте два пръста върху
таблета и плъзнете или завъртете изображението. Също така е възможно да се
промени реда, т.е. слоя на насложените снимки. За да направите това, докоснете
или кликнете върху снимката по-долу и снимката ще се премести на преден
план. Снимките могат да бъдат изтрити с функцията за изтриване или чрез
преместване на изображението в кошчето в горния десен ъгъл. Чрез докосване
на кошчето, снимката може да бъде възстановена.

ФИГУРА32: РЕДАКТИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА СНИМКИ В КОЛАЖ
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4. Редактиране на снимки:
Възможностите за редактиране на изображения, предлагани от PicCollage са
достатъчни за повечето снимки, така че обикновено не е необходимо да
редактирате снимките с друга програма. За да редактирате изображение в
PicCollage, докосвате два пъти съответното изображение. Отваря се меню със
следните опции: "Ефекти", "Изрязване", "Дублиране" и "Задай като фон". Ако
изберете функцията "Ефекти", се отваря редактор, с който могат да се променят
някои ефекти (като цветови корекции, размазване или фокус) и с които може да
се прави изрязване на снимката. С помощта на функцията "Изрязване"
избраното изображение може да бъде изрязано свободно, т.е. не с прави линии,
както в "Ефекти". За тази цел се поставя линия около областта на рязане. С
функцията "Дублиране" изображение може да се копира и да се поставя отново.
С функцията "Задай като фон" избраната снимка става фоновото изображение.
Върху фона могат да бъдат подредени и други снимки и форми.

5. Добавяне на стикер:
Може да добавяте стикери, като усмивки, символи или балончета. Натиснете
фона или върху знака плюс в долната част на дисплея и изберете "Стикери".
Стикерите са групирани по конкретни теми. Някои стикери са безплатни, други
не. За да изберете стикер, просто кликнете върху желания стикер и потвърдете с
отметката в горния десен ъгъл. Стикерите могат да бъдат променяни по размер
и позиция, както снимките.

6. Добавяне на текст:
За да добавите текст към колажа, щракнете веднъж върху фона или върху знака
плюс в долната част. Когато е избран "Текст", се отваря редактор, където може да
се въведе желания текст. Могат да се избират различни шрифтове и цветове. Нов
ред се започва чрез натискане на клавиша „Enter“. След като текстът е готов,
натиска се отметката в горния десен ъгъл на дисплея, която потвърждава избора
и го вмъква в колажа. Текстът може също да се коригира по размер и позиция.
За да редактирате текста отново, просто щракнете два пъти върху текста.

7. Запазване на колаж:
Ако искате да запазите колажа, натиснете "Done" („Готово“) в долния десен ъгъл.
Ще се отвори нов прозорец. Изберете функцията „Save” ("Запазване"), за да
запазите колажа на устройството. След това често sе появява реклама, която
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може лесно да бъде затворена. След това натиснете “Done” ("Готово"). Готовият
колаж може да бъде споделен директно във Facebook или да бъде отпечатан.

ФИГУРА33: ЗАПИСВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА КОЛАЖ

8. Прехвърляне на колаж към компютър:
Ако желаете, можете да прехвърлите колажа на компютъра, както всеки друг файл.

Моят съвет: Ако не харесвате Pic Collage като работен инструмент или
приложението не е достъпно, може да намерите различни фото рамки и ефекти
на следния уебсайт:
уебсайт

Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Нашите практически
примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 7 –Видео и анимация (Stop motion)
Филмите (най-вече анимационните) са много популярни сред децата. Те
разказват вълнуващи и забавни истории, които предлагат много забавление. Как,
обаче, можете да направите свой собствен анимационен филм (stop motion) или
видео? Това не е ясно на много деца и възрастни. Има много особености в процеса
на правенето на филми, като това колко е важно да се разгледат различни
перспективи и постановки на дадена сцена, за да бъде филмът вълнуващ и
интересен за целевата аудитория. Когато става въпрос за създаване на филм (stop
motion) с деца в предучилищна възраст, този проект трябва да бъде добре
планиран.

Моят съвет: Обяснете на децата, че няма да е възможно да се произведе (stop
motion) филм с дължина на филм на Дисни. Нека сами открият колко работа е
необходима и какви ограничения могат да възникнат при създаването на филм.
Освен това и качеството на филма не може да бъде същото. Целта е да откриете
заедно как се прави филм или анимационен филм и да използвате наличните
ресурси творчески и разумно.

При stop motion филмите и заснемане на видео с децата, трябва да се използват
сравнително прости сюжети, които въпреки това са съдържателни и интересни.
Този модул не е за създаването на сложни филми, а за преподаване на децата
практическа и творческа видео работа.

1. Какво е Stop motion видео?

Stop motion видео филми са филми, които са съставени от единични снимки.
Движението се създава чрез леко промяна на позицията на фигури или обекти
във всяка картина. Снимките се прожектират по-бързо, например с
приложението Stop Motion Studio, така че преходите са едва забележими.
Техниката на спиране на движение е прост начин да се снимат филми с фигури
и предмети без компютърна анимация.
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Почти всичко може да служи като обект или фигура, за да създаде такъв филм.
Не само кукли или фигури от пластелин, като в "овцата Шон". Няма ограничения
за въображението.
Филмите stop motion могат да бъдат създадени с най-простите ресурси, поради
което са подходящи за работа с малки деца. Дигиталните технологии и
приложения, по-специално правят анимираните филми още по-прости.
Няколко предложения как и с какви инструменти можете да създадете stop
motion филм са дадени по-долу:
В анимираният филм с рисуване публиката вижда картина или текст, който се
появява сякаш чрез магия. Ефектът се постига чрез правене на снимка след всеки
рисунък с четката, докато цялата картина е завършена.

ФИГУРА 34: ВИДЕО-ПРИМЕР ЗА АНИМИРАН ФИЛМ С РИСУВАНЕ (КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ВИДЕОТО)

В анимираният филм с наслояване фигурите или предметите, изрязани от
хартия, се движат на някакъв фон. Децата могат да ги местят между отделните
снимки.

ФИГУРА35: ВИДЕО-ПРИМЕР ЗА АНИМИРАН ФИЛМ С НАСЛАГВАНЕ (КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ВИДЕОТО)

Анимираният филм с материали се прави с играчки, блокчета или други
триизмерни обекти, използвани като актьори. Това се отнася и до добре познати
филми stop мotion с фигури от Лего или пластелин като основни актьори.
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ФИГУРА36: ВИДЕО-ПРИМЕР ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ С МАТЕРИАЛИ ОТ ДЕЦА В ОГРДВ. (КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА, ЗА
ДА СТАРТИРАТЕ ВИДЕОТО)

Друг тип е stop motion с хора, където истински хора участват като актьори.
Можете да оставите нещо да се движи, което по принцип не може да се движи
само, например книга или чиния. Да правят магии и фокуси или да правят
кукли, и играчки да оживяват, са идеи, особено популярни сред децата.
Например, дете може да накара предмети или хора да изчезнат. Или пък
неподвижната кукла започва да се движи.

ФИГУРА37: ВИДЕО-ПРИМЕР ЗА STOP MOTION ФИЛМ С ХОРА (КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА, ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ВИДЕОТО)

По принцип техниката на stop motion предлага безброй творчески възможности,
което прави използването му в ОГРДВ особено вълнуващо и дава възможност на
децата и възрастните да се забавляват.

2. Stop motion и видео проекти в ОГРДВ

Ако могат да използват сами камера/таблет, децата научават как да създават
вълнуващи истории за любов и конфликти, за големи и малки герои, или как да
създават аудио-визуално съдържание, например как се прави торта. С помощта на
камера (например камера на таблет) те научават как се правят филми и
телевизионни програми. Така на децата се дава възможност да бъдат креативни
и да изразяват своите чувства и мисли. Те могат да се включат във всички етапи:
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разработване на кратката история, постановката на сцената, монтажа и
саундтрака.
Въз основа на знанията и опита на децата с различни филмови и телевизионни
жанрове, като анимационни филми, театрални представления, реклами или
телевизионни филми могат да бъдат направени като тема в ОГРДВ.

Мот съвет: Децата могат да разиграят любимото си предаване в среда, подобна на
телевизионно студио и да го преработят творчески. Това им позволява да
адаптират основни форми на тези филмови и телевизионни жанрове.

Филмите са много привлекателни за децата, понякога поради използваните
медийни илюзии. Филмовата и телевизионната индустрия използват много
трикове, за да създават филми. Големи градове всъщност са миниатюрни и
изглеждат големи поради настройките на камерата, с която се снима, сцени се
преработят цифрово на компютър и актьорите се заменят с каскадьори. Децата
в предучилищна възраст все още не разполагат с достатъчно знания, за да
разберат как се правят тези трикове. Чрез изпробване на прости филмови
трикове, детската медийна грамотност може да бъде увеличена чрез игра.
Децата не се ръководят винаги от хода на историята, когато гледат любимите си
предавания. Те са склонни да се фокусират върху детайли, които се отнасят към
тяхната реалност или които им въздействат емоционално. Възприятието на
изображенията от малки деца е произволно, несистематизирано и ориентирано
към момента. Същото важи и за активното използване на камера от деца.
Подобно на работата със снимки, ще получите представа за детската виждане за
света, като им позволите да използват камерата свободно и интуитивно.
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Моят съвет: Дайте на децата възможност да снимат инстинктивно и спонтанно с
камера, без сценарий или готов план. Оставете ги сами без възрастен, за да
„уловят“ своя момент. Така децата могат да изобразят това, което възприемат с
очите си и да направят вътрешният си свят видим за вас.

С колкото повече начини за създаване, принципи за монтаж и трикове децата се
запознаят, толкова по-скоро те ще бъдат в състояние да класифицират и
разберат още по-сложни действия- връщане в миналото (flashback), успореднo
развитие на действието и скокове в пространството и времето. Тази форма на
видео работа с деца спомага за прилагането и изучаването на основни филмови
похвати, които са важни във филмовото и телевизионното изкуство. Чрез
използване на специфични средства за правене на видеа чрез игра се постига подобро разбиране на материята и децата не губят интереса си към предварително
планирания сценарий/история.
Няколко насоки могат да помогнат на професионалистите в сферата на ОГРДВ и
децата да работят със stop motion техниката. Педагозите от ОГРДВ не трябва да
се месят прекалено много, докато децата работят с камера. Така те няма да
повлияят на идеите на малките режисьори. Все пак, възрастните могат да оказват
помощ като влизат в диалог с децата, за да могат те да избистрят идеите си.

3. Stop motion и видео на практика

Както при снимките, на децата трябва да се покаже как да използват устройства
за видеозапис. Тук важат същите правила, както са представени в модул 6.
Различните настройки и перспективи, разгледани в модул 6, ще вдъхнат живот и
на (stop motion) видеата. При работа с деца обаче е особено важно да се
съсредоточим
не
върху
съвършенството
и
детайлите,
а
върху
експериментирането с технологиите и насърчаването на творчеството.
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Моят съвет: Ако искате да разкажете история със stop motion видео, трябва
предварително да помислите за кратък сценарий (story board) и
продължителност на филма заедно с децата.

4. Възможности за детско развитие чрез интегриране на stop motion
и видео в ОГРДВ

Езиково развитие и артикулация: Продуцирането на собствени филми,
базирани на кратки сторибордове (story board), може да разшири детския речник.
За да се разработи сценарий, децата трябва да намерят думи за диалозите, които
искат да използват. Това им помага да се научат как да се изразяват и да развият
своите комуникационни умения.

Моят съвет: Включвайте децата във всяка стъпка от създаването на (stop motion),
филми, в противен случай те могат да изгубят интерес. Опитайте се да избегнете
това.

Насърчаване на емоционалното и социалното развитие: Правенето на филм
е работа в екип. Участвайки като актьор, зад камерата или в монтажа, всеки
помага и си сътрудничи. Това е много важно за социалното развитие на децата.
Чрез видеоработата децата научават много за различните емоции. По този
начин става възможно да се говори с децата за чувства, свързани с техните
собствени преживявания, например какво ги прави щастливи или тъжни и как
могат да пресъздадат това чувство във видеото.
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Насърчаване на творчеството и фантазията: Създаването на история и
разиграването ѝ в stop motion филм стимулира въображението. Децата трябва
да помислят за декори, костюми и материали, които да използват и след това да
създадат сами. Това е творческо и продуктивно. Да видят реалните резултати от
собствената им работа след сравнително кратък период от време, ще ги прави
много горди. По този начин децата осъзнават, че могат да създадат нещо и това е
много положително за тяхното лично израстване.
Създаване на специални спомени чрез видео: Видеоклипове, направени от
деца и професионалисти в областта на ОГРДВ, например по време на празник в
ОГРДВ може да бъде хубав спомен, който да изпратите на децата вкъщи или да
представите на родителска среща. Добре е децата да записват в ОГРДВ с камера
от тяхната гледна точка. Това дава на родителите много специален поглед към
ежедневието на детето, което обикновено остава скрито от тях.
Насърчаване движението на децата:
Голямото предимство на
видеоклиповете е, че можете да заснемете изображения с движение.
Следователно, може да използвате това средство, за да заснемете деца в
движение. Нека децата решат какво искат да използват за декори, костюми и т.н.
и как искат да заснемат видеото. След това гледайте тези клипове заедно с децата.
Например, гледайте заедно музикален видеоклип и поговорете с децата за това,
което са видели. След това нека децата направят своя версия на видеото.
Наблюдение и рефлексия (размисъл): Използването на видеокамера е добро
средство за наблюдение на деца и след това за разговор с екипа или родителите.
Поведението и уменията на децата могат да бъдат записани и анализирани.
Специалистът в ОГРДВ може също така да записва с камера по време на занятия
и по-късно да наблюдава как се държи спрямо децата и как децата реагират
спрямо него или нея. За такъв проект следва да се провери дали е необходимо да
се получи допълнително родителско съгласие.

Моят съвет: Уверете се, че спазвате предписанията за защита на данните и
авторските права във всеки медиен проект.
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СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ В ОГРДВ:
•децата общуват
помежду си
•създават диалози

Езикови
умения

•научават се да си
сътрудничат
•когато се представят
за някой друг,
научават за неговите
чувства

Социални и
емоционал
ни умения

•наблюдават живота и
го разбират по-добре
•помага им да си
припомнят отминали
събития

Когнитивни умения

•създават истории и
отделни сцени
•експериментират

Креативно
ст

•по-активни са
физически
• играят, танцуват

Движение

ГРАФИКА 10: ПРЕДИМСТВА ЗА ДЕЦАТА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ В ОГРДВ

5. Основи на приложението Stop Motion Studio

Приложението Stop Motion Studio улеснява създаването на анимационни филми.
Той е подходящ за педагогическа работа и е лесен за употреба за по-малки деца
под наблюдение.
Можете да снимате кадри един след друг директно в приложението и да
преглеждате резултатите непрекъснато. Последователността на изображенията
може да бъде зададена или премахната. С пълната версия може да добавяте
начални и финални надписи, аудио записи от всякакъв вид и ефекти. Базовата
версия е достатъчна за производството на обикновен stop motion филм. Ако
искате да добавите музика към филма, можете да направите това в Movie Maker.
Филмът може да бъде експортиран във формат mp4.
Приложението може да се използва на операционни системи Android, IOS и
Windows и може да се инсталира в таблет или смартфон.
По-долу има кратко въведение в приложението Stop Motion Studio, което е
предназначено да даде основна информация. Иконата ? в лентата с менюта в
долния десен ъгъл на приложението ви отвежда до менюто за помощ.
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ФИГУРА 38: ЛЕНТА С МЕНЮТА В ПРИЛОЖЕНИЕТО STOP MOTION STUDIO (ВСИЧКИ СНИМКИ ЗА ОТ НЕМСКАТА ВЕРСИЯ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО)

Общ преглед на Stop Motion Studio

Разработчик:
Системи:
Цена:

Cateater
Android, iOS и Windows
Основното приложение е безплатно. Пълната версия може
да бъде закупена от 4.99 € до 5.99 €
Целева група:
Педагогически специалисти, деца в предучилищна възраст
от 4 години нагоре с надзор, деца в началното училище,
родители
Теми:
Креативен дизайн и рисуване, практическа медийна работа
Реклама:
Базовото приложение съдържа покупки в приложението.
За да можете да използвате всички функции, е необходима
пълната версия.
Използваемост: Напълно функционален офлайн.
Навигация:
Проста и ясна
Дизайн:
Прост, разбираем език; ясни и висококонтрастни цветове;
разбираеми икони.
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Как работи приложението Stop Motion Studio?
1. Създаване на нов проект:
След като отворите приложението, ще видите всички stop motion проекти,
създадени досега на началния екран. Можете да кликнете върху тях тук и да ги
редактирате, ако те все още не са завършени. За да отворите нов проект за филм
Stop Motion, кликнете върху иконата плюс.

ФИГУРА39: СТАРТИРАНЕ НА НОВ STOP MOTION ПРОЕКТ

Отваря се нов проект. В началото приложението ви показва, че трябва да
кликнете върху иконата на камерата, за да добавите снимки.
Отваря се прозорецът за запис. Тук можете да правите отделни снимки като
натискате червения бутон. Може да снимате, да промените разположението за
нова снимка, например, да преместите някоя фигура малко, и след това отново
да направите снимка.
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ФИГУРА 40: ИНТЕРФЕЙС – ДОБАВЯНЕ НА СНИМКИ

Функцията "Onion Layer" е много полезна. Ако плъзгачът от лявата страна на
екрана се премести нагоре, предишното изображение ще се покаже. Това помага
да се избегнат прекомерни промени в между две или повече снимки. Функцията
„Raster“, под функцията "Onion Layer" може да ви помогне да създадете
правилната композиция.

СНИМКА 41: ФУНКЦИЯ РАСТЕР И ONION LAYER

2. Възпроизвеждане на филмовия проект:
След като заснемете няколко снимки, трябва да изгледате филма си, за да видите
как изглежда междинният резултат. За да направите това, пуснете режима за
гледане чрез натискане на стрелката в долния десен ъгъл.
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ФИГУРА 42: ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ФИЛМОВИЯ ПРОЕКТ

3. Добавяне на запис на глас:
С приложението е възможно да се запише текст или звуци, отговарящи на
изображенията. Кликнете върху иконата на микрофона от лявата страна на
екрана. Ще се отвори малък прозорец, където можете да записвате и
възпроизвеждате записи.

ФИГУРА 43: ЗАПИС НА ГЛАС

4. Копиране и поставяне:
Снимките могат да бъдат изтривани, копирани и поставени. Функцията за
обратна възпроизвеждане ви позволява да възпроизвеждате снимки в обратна
посока. За да направите това, трябва първо да изберете съответните
изображения. Тази функция може да бъде полезна, ако например искате да
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нарежете предмет, например шоколад, който от нарязан да стане цял във филма.
Снимайте как режете шоколад и след това просто обърнете реда на снимките.
За да можете да използвате функциите "Cut", "Erase", "Paint" и "Merge", имате
нужда от платената версия на приложението.

,
ФИГУРА 44: РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ

Можете да добавите и звук. Кликнете върху иконата на звука и нов прозорец ще
се отвори с някои звукови ефекти, като например звук на движеща се кола или
на дъжд. В папка "Албуми" ще получите достъп до музика, съхранена на
устройството.

ФИГУРА 45: ДОБАВЯНЕ НА ЗВУЦИ И МУЗИКА

5. Задаване на скорост:
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Символът на зъбното колело
ще отвори друго меню, което дава възможност
да определите продължителността на отделните изображения в секунда.
Колкото по-бързо изображенията се движат, толкова са по-плавни са
движенията в тях. Стандартната скорост е 12 кадъра в секунда. За работа с деца
се препоръчва снимките да се сменят малко по-бавно, така че процеса на
движение да бъде разбран по-добре. Тук продължителността може да бъде
намалена до 3 или 5 кадъра в секунда или да се регулира по ваша преценка.

ФИГУРА 46: РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

6. Формат на екрана:
Готовият филм може да се адаптира а към различни формати на екрана. Това
става по показания начин.

СНИМКА 47: НАСТРОЙКА НА ФОРМАТ НА ЕКРАНА

7. Ефекти:
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В основното приложение, ефектите са ограничени. Възможно да се превърне
филма в черно и бял такъв. Всички други ефекти са налични само в платената
версия и са маркирани със символ катинар.

СНИМКА 48: ЕФЕКТИ

8. Запазване и експорт на филма:
Когато проектът е готов, той може да бъде записан като филм. За да направите
това, използвайте стрелката в горния ляв ъгъл на екрана, за да излезете от
проекта. Проектът е запазен.
Сега можете да видите дължината и размера на проекта, и да запишете и
експортирате филма. За експортиране и записване на филма на твърдия диск
щракнете върху символа за споделяне.

ФИГУРА 49: ФУНКЦИИ ЗАПАЗВАНЕ И ЕКСПОРТ

129
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Изберете "Запазване на файл". Препоръчително е да се запишете филма с висока
резолюция на желаното място за съхранение, така че да може да се показва и на
проектор без проблеми.

ФИГУРА 50: ЗАПИСВАНЕ НА ФАЙЛ

9. Трансфер на филм към компютър:
Накрая, филмът, като всеки друг файл, може да бъде прехвърлен на компютъра.
Там филмът може да бъде редактиран допълнително, например с помощта на
Windows Movie Maker 2012 (вижте следващата глава). Ако притежавате
платената версия на Stop Motion Studio, допълнителната обработка с Windows
Movie Maker не ви е необходима.

6. Основи на Windows Movie Maker 2012

Програмата Windows Movie Maker 2012 е проста програма за създаване и
редактиране на видео съдържание под Windows 7 или Windows 10. Тъй като тази
програма не може да се използва от малки деца, тя се използва от
професионалистите в ОГРДВ за редактиране на (stop motion) видеоклипове, така
че работата на децата да бъде представена в по-завършен вид.
Важно:
Windows Movie Maker 2012 вече не се поддържа Microsoft, поради което
програмата не може да бъде изтеглена от Microsoft Store.
Преглед
За да на
бъде
movie
закупена/изтеглена
Maker 2012
програмата, трябва да потърсите трети
доставчици. Търсете "Изтегляне на Windows Movie Maker" с помощта на
търсачка, напр. Google, чрез която ще може да изтеглите програмата.

130
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Разработчик:
Системи:
Цена:
Целеви групи:

Теми:
Реклама:
Използваемост:
Навигация:
Дизайн:

Microsoft
Windows
програмата е безплатна.
Педагогически специалисти, деца от начално училище четвърти клас, родители.
Забележка: Тази програма е сложна за тази възрастова
група.
Редактиране на видео, практическа работа с медиите
Няма реклама
Напълно функционална офлайн
Проста и ясна за по-големи деца и възрастни, сложна за помалки деца.
Прост, разбираем език; ясни и висококонтрастни цветове;

Как работи Movie Maker 2012?
Когато програмата се стартира, се отваря автоматично нов проект с името "My
Movie".

Моят съвет: Първо се запознайте с програмата. Ако поставите мишката върху
полетата с функции, ще се отворят обяснителни прозорци, които ще ви помогнат
да изследвате функциите на програмата.

Препоръчително е първо да запишете проекта под ново име в избрана папка.
Това ще улесни намирането на пътя и редактирането на филма по-късно. Също
така е полезно да събирате "суровия материал" в отделна папка.
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ФИГУРА 51: ИНТЕРФЕЙС (ВСИЧКИ СНИМКИ СА ОТ НЕМСКАТА ВЕРСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО)

1. Импорт на файлове:
Кликнете върху иконата „Добавяне на видеоклипове и снимки“ и ще се отвори
библиотеката, от която могат да се добавят снимки или видеоклипове.
Прегледът на филма показва дали снимките или видеоклиповете съответстват на
предварително зададения размер на екрана. От меню "Проект" може да
регулира пропорциите/размера на екрана и аудио настройките.

СНИМКА 52:ДОБАВЯНЕ НА СНИМКИ И/ИЛИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
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Мот съвет: Запазвайте редовно напредъка на проекта си, като щраквате върху
символа на дискета в горния ляв ъгъл на програмата или чрез натискане на
комбинацията от клавиши [Ctrl]+[S].

Можете да отмените или повторите действията си , като използвате стрелките до
символа на дискетата.

2. Подреждане и рязане:
Редът на снимките и поредицата от филми може да се промени, като курсорът /
мишката се насочи към икона в работната област на екрана и кликнете върху
левия бутон на мишката. Синята рамка показва, че елементът е активен. Сега
елементът може да бъде преместен в желаната позиция, като задържите бутона
на мишката.

СНИМКА 53: ВИДЕОИНСТРУМЕНТИ – РЕДАКТИРАНЕ
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Ако даден елемент е активиран, като кликнете върху него, и менюто
"Редактиране" ще покаже наличните инструменти за този елемент.
Маркираният цвят показва кой инструмент за редактиране използвате в
момента.

ФИГУРА 54: ПОДРЕЖДАНЕ И РЯЗАНЕ

Опцията "Инструмент за изрязване" се използва за изрязване на филма. Можете
да използвате разделите отляво и отдясно на времевата скала под прозореца за
възпроизвеждане, за да зададете областта, която искате да запазите. Времената
могат да се настройват ръчно и през началната и крайната точка. Като кликнете
върху символа на дискетата, избраният филмов елемент се изрязва и се записва
в областта на рамките на изрязването.

ФИГУРА 55: ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ

За да разделите филм на две, изберете съответния елемент, който се огражда в
синя рамка. Плъзгачът за възпроизвеждане (черна линия) се премества в
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позицията, където филмът ще бъде разделен. С едно кликване върху полето
"Split" тази стъпка е завършена.

ФИГУРА 56: ПЛЪЗГАЧ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ

Ако искате да премахнете началото или края на елемент на филма/клипа, може
да използвате полетата "Задаване на начална точка" или "Задаване на крайна
точка". Със "Задаване на начална точка" всичко ПРЕДИ позицията на плъзгача за
възпроизвеждане се премахва от този филм/клипа. В "Set end point" всичко, което
е СЛЕД позицията на плъзгача за възпроизвеждане се отстранява.

3. Преходи към изображения и филми:
Преходите между изображенията създават визуална връзка и по този начин
улесняват възприятието. Преходите са лесни за използване. Разделът
"Анимации" съдържа различни ефекти за преходи. Ако курсорът/мишката сочи
към един от съответните преходи, ефектът му се вижда във визуализацията.

ФИГУРА 57: ПРЕХОДИ

Ако се кликне върху желания преход, той се прехвърля в активната графика в
прозореца за избор (разпознаваем със синя рамка). Сив триъгълник в началото
на поредицата от клипове показва, че му е поставен преход.

ФИГУРА 58: СИМВОЛ ЗА ПРЕХОД
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Ако желаете няколко снимки или клипове да се показват с един и същи преход,
може да изберете няколко изображения/клипове, като натискате клавиша Ctrl,
докато щракнете върху желаните изображения/клипове с мишката. Ако искате
всички поредици да имат един и същ преход, изберете елемента от менюто
"Приложи към всички".
Продължителността на прехода може да бъде променяна. Обикновено е
предварително зададен на 1 или 1,5 секунди. Щракнете върху стрелката за избор
до полето "Времетраене" отваря прозорец за избор. Възможно е обаче да
въведете време директно в прозореца.

Моят съвет : Понякога множество ефекти могат да претоварят зрителя и да го
разсеят от действителното съдържание. Затова нека се върнем към основните
правила на дизайна на съдържание: От една страна, „по-малкото е повече“, т.е.
броят на ефектите трябва да бъде ограничен, а от друга страна, нека има
единство, т.е. еднакъв тип преход да се използват по тема или глава. Ако искате
да привлечете специално внимание към акцент във вашия филм, може да
използвате преход.

4. Визуални ефекти:
В отделни изображения или в цели клипове/филми може да има визуални
ефекти. Под елемента на менюто "Визуални ефекти" можете да избирате от
различни опции. Ако курсорът/мишката сочи към един от съответните ефекти,
ефектът му се вижда във визуализацията.

ФИГУРА 59: ВИЗУАЛНИ ЕФЕКТИ
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С едно кликване върху долната стрелка в лентата за превъртане до областта за
избор се отваря цял диапазон от възможни ефекти, разделени в различни
категории.
Щракването с мишката върху даден ефект активира и е видим в прозореца за
избор (разпознаваем със синя рамка).

ФИГУРА 60: ВИЗУАЛНИЯТ ЕФЕКТ Е АКТИВИРАН

Пиктограма в горния ляв ъгъл на рамката показва, че е включен визуален ефект.

Моят съвет: Ако искате да има един и същи ефект в няколко
изображения/клипове или във всичките, процедирате, както е описано в точка 3
"Изображения и филмови преходи". Тук също зрителят не трябва да се
претоварва с твърде много ефекти. По-добре е да ги използвате по
предназначение, за да направите някои части от филма по-интересни.
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5. Заглавие, текст и финални надписи:
Инструментът за вмъкване на текст се намира в менюто на началната страница Home.

ФИГУРА 62: МЕНЮ „ЗАГЛАВИЕ, ТЕКСТ И ФИНАЛНИ НАДПИСИ“

Оттук може да добавите заглавие, текст на изображенията и финални надписи.

•

Добавяне на заглавие: При натискане на елемент "Заглавие" се вмъква
елемент с инструмент за писане на текст преди да се стартират
изображенията. Когато работите с текстовия редактор, полетата са
оцветени в розово за по-добро разграничаване от видео и аудио
редакцията. Наблюдавайте с кой инструмент в работите в даден момент.
Заглавната страница подготвя зрителя за това, което следва. Заглавието
може да се появява като се използват различни ефекти, които могат да
бъдат намерени в "Текстов редактор" (Text tools). Действията и тук са
подобни на тези при поставянето на преходи. Времетраенето на
заглавието също може да бъде редактирано тук.

ФИГУРА 62: ДОБАВЯНЕ НА ЗАГЛАВИЕ
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•

Добавяне на текст на изображение: В избрания кадър или в клипа/филма
се появява "текст на изображение". Може да се използва като заглавие на
глава или като описателен текст. Текстовете могат да се редактират по
същия начин както и заглавните текстове. Функциите за настройка на
начин на повяване на надписите и продължителност също са достъпни
тук.

ФИГУРА 63: ДОБАВЯНЕ НА ТЕКСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

•

Добавяне на финални надписи: Филмът е непълен без финални надписи.
В този текст се споменава допълнителна информация, участници, екип и
техните задачи. Ако кликнете върху "Финални надписи", курсорът отива в
края на филма и отваря текстов елемент, подобен на елемент „Заглавие“.
Редактирането става по същия начин както и в елемент „Заглавие“.
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ФИГУРА 64: ДОБАВЯНЕ НА ФИНАЛНИ НАДПИСИ

Моят съвет: Не забравяйте да записвате вашия проект на компютъра си , така че
да не загубите работата си частично или напълно.

6. Музика и звук:
Музиката и звука допълват визуалното впечатление от филма. Възможно е да
добавите музика към целия филм или само към някои части.
Съвет: Ако добавяте музика (както и снимки, графики или други материали
от трети страни), лицензионните условия и авторските права трябва винаги да
се спазват.

Ако отворите контекстното меню с помощта на малката стрелка в долния десен
ъгъл на символа за музикална нота, можете да потърсите подходяща музика
онлайн или да добавите музика или звук директно от устройството. Моля,
имайте предвид, че не винаги предлаганите звукови файлове са безплатни и
лицензирани.
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ФИГУРА 65: ДОБАВЯНЕ НА МУЗИКА И ЗВУК

Под видео клиповете вече може да видите звуковия файл като зелена лента.
Разделът "Music tools" за редактиране на песента също е показан в зелено. Това
улеснява да се види дали в момента редактирате видео материал или звук.

СНИМКА 66: MISUC TOOLS

Щракнете два пъти върху звуковия файл, за да отворите лентата с инструменти
"Music tools". Тук може да променяте силата на звука, да показвате или скривате
звука и да посочите кога да започне музиката, ако не започва в началото на клипа.

Моят съвет: За кратък клип в ОГРДВ, обикновено е достатъчно да добавите само
една музикална тема. Ако е твърде кратка, можете да я копирате колкото е
необходимо. За да не започва и завършва твърде рязко, е добра идея да бавно да
бъде заглушена. Тази функция ще намерите в „Music tools” - “Fade in” или "Fade
out".
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Силата на звука на видеото може да се контролира в елемент от менюто "Видео
инструменти" “Video tools” (в жълто). Например може да увеличите звука на
говора от клипа/филма, а музиката да продължава да се чува като фон.

ФИГУРА 67: ПРОМЯНА НА СИЛАТА НА ЗВУКА НА ВИДЕОТО

7. Експорт на филм:
Инструментът за създаване или запазване на завършен филм се намира в раздела
"Начална страница" - Home.

ФИГУРА 68: ЕКСПОРТ НА ФИЛМ

С помощта на контекстната стрелка до елемента от менюто "Запис на филм" се
отваря селекция. Различните опции за записване се показват в различни
категории. Когато преместите мишката над опциите, се появява малък
прозорец, показващ разделителната способност на дисплея и приблизителен
размер на готовия филм. Добър вариант е да изберете "За компютър".
По време на процеса на записване отделните работни файлове/клипове, по
които е работено се обединяват в един филм. Това може да отнеме известно
време.
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ФИГУРА 69:ЛЕНТА ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЦЕСА НА ЗАПИС

След това се появява диалогов прозорец за избор, където директорията с готовия
файл може да бъде отворена или завършеният филм може да се види веднага.

ФИГУРА 70: ИЗБОР МЕЖДУ "ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ", "ОТВАРЯНЕ НА ПАПКА" ИЛИ "ЗАТВОРИ"

Моят съвет: Когато работите с Movie Maker, не забравяйте да следвате
последователността, описана тук, първо - редактиране на видео съдържание, след
това добавяне на заглавие, текст и финални надписи и накрая музика. Ако след това
смятате, че има нужда все още да изрежете част от видео, текстът и музиката ще се
окажат на погрешно място и ще трябва да редактирате всичко. Важно е и суровите
файлове и проекта да не се преместват на друго място по време на редактирането.
Ако това се случи, програмата няма да може да намери материала отново.
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Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Нашите практически
примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 8 – Аудио
Въпреки големия брой налични мултимедийни приложения в наши дни, радио
пиесите и други аудио проекти все още играят важна роля в ежедневните
дейности на децата. Слушането на аудио програми, особено като семеен ритуал
преди лягане или по време на семейни пътувания с кола е много популярен сред
децата.
Децата на възраст между три и седем години бързо научават, че има медии, което
могат да използват сами. Освен това аудио средата носи и много предимства на
децата в ОГРДВ за продуктивна и творческа работа. Едва ли има история или
тема, която не може да бъде обработена като аудио запис. Технологията за запис
на звук, например на диктофон на таблет, е лесна за използване. Боравенето с
него е лесно и след кратко време техниката може да се използва самостоятелно
от децата. Единственото по-сложно нещо е при монтажа на записите, което
трябва да се направи от специалист по ОГРДВ на компютър и не би трябвало да
ги затрудни.
Този модул се фокусира главно върху творческа и продуктивна работа в областта
на аудио с деца, но също така разглежда предимствата от слушането на радио
пиеси и значението на слушането като цяло.

1. Аудио проекти в ОГРДВ

Когато създават свои собствени аудио проекти, като аудио пиеси или интервюта,
децата се запознаят с техниките на запис и резултатите от тях. Те могат да
разширят своите умения за използването на медийни технологии, да придобият
опит със записващи и микрофонни технологии и да научат как да използват тази
среда продуктивно и активно на сравнително ранен етап. Децата също така
научават за разликата между слушане и гледане, как да разкажете история без
използване на езика на тялото, ролята на акустиката и как да използват човешки
звуци, музика и звуци от околната среда. Например, ако децата създават аудио
игра, те придобиват важен опит с медийната реалност; те научават потенциала
на гласа си, как да го променят леко и въпреки това да го отличават добре от
гласовете на другите деца. Те се научават на креативност като например да
смачкат лист хартия, за да звучи като огън в записа.
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научават как да
записват звуци

Когато създават аудио
проекти, децата в
предучилищна
възраст:

развиват умения за
работа с медии
изострят сетивото
си за чуване
научават за
потенциала на
собствения си глас
учат как да
използват гласа си
и други звуци

ГРАФИКА 9: РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО ПРОЕКТИ

В аудио пиесите, приказни герои могат да оживеят без много усилия, с помощта
на звуци и глас. На децата се дава възможност да се превъплътят в любимите си
герои и да разкрият фантазия, творчество, собствени страхове и "лошите" си
страни. Дори плахите деца могат да преодолеят срамежливостта си, когато се
превръщат във вещици или зайци пред микрофона.
Генерирането и разпознаването на звуци е съществена основа за създаването на
аудио записи, тъй като всичко, което трябва да се записва, трябва да се направи
разпознаваемо и въздействащо. Освен това, когато децата работят със звуци, те
практикуват умението си за слушане.

Моят съвет: Можете да напътствате децата как сами да създават малки аудио
файлове или да добавят звук към картина. Записите с естествени и имитирани
звуци карат децата да осъзнаят как се създава медийна реалност, тъй като
имитираните звуци от записа звучат напълно реално.
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Всички деца трябва да бъдат включени в създаването на аудио записи. Всяко
трябва да има задача: говорител/разказвач, оператор на записващото устройство,
да държи микрофона (ако използвате такъв). Аудио продукцията, като
филмовата продукция, е резултат от работата в екип. Въпреки това,
окончателното редактиране трябва да се извърши от професионалистите ОРДГВ,
тъй като програмите за редактиране не са предназначени за деца. Безплатната
програма за редактиране Audacity, която представяме в този модул, е за
потребители, които могат да четат.

2. Аудио практика

Както и в раздела за фотографии и видео, на децата трябва да бъде показано как
да използват аудио записващи устройства. Много от правилата, представени в
Модул 6, могат да се прилагат и при работа с аудио.
Функциите на диктофон (напр. като приложение на таблета) трябва да се обсъдят
с децата: Как да започна да записвам? Как да направя пауза на записа? Как да приключа
записа? Как мога да слушам записа отново?

ФИГУРА 71: ДИКТОФОН

Моят съвет: Повечето таблети и смартфони имат интегрирани приложения, за запис,
което позволява да записвате с добро качество. Проверете вашето устройство и
се запознайте с функциите на приложението. След това инструктирайте и децата.
Ако на устройството не е предварително инсталирано подобно приложение, има
голям избор от приложения за изтегляне (например в Google Play Store).
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Когато една история се разказва с помощта на аудио проект, важно е
предварително да се помисли за кратък сценарий и за продължителността на
проекта заедно с децата. Това прави реалистичното планиране по-лесно и
намалява времето за подготовка.

Моят съвет: Различната музика оставя различни внушения. Говорете с децата не
само за това каква история искат да разкажат, но и какви емоции искат да
предизвикат у слушателя. Слушайте различни музикални теми заедно и обсъдете
коя музика или звук трябва да се използва в различните моменти от историята.

Забавно е децата да намират звуци в природата или сами да ги възпроизведат.
Но като алтернатива има възможности за свободно изтегляне на звуци от
интернет.

Уебсайт
www.salamisound.com

www.audiyou.de

www.auditorix.de

ТАБЛИЦА 4: ЗВУЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Тема
Музика и звуци за свободно изтегляне,
на английски език.
Интернет портал за качване и изтегляне
на аудио файлове, има и детска страница
На немски език, има възможност за
превод на английски език.
Проект за целенасочено обучение на
слуха и насърчаване на децата да слушат.
Музика и звуци за свободно изтегляне.
На немски език, има възможност за
превод на английски език.
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Моят съвет: Уверете се, че спазвате политиката за поверителност на данните и
авторското право при всеки медиен проект.

3. Възможности за детско развитие чрез използване на аудио
средства в ОГРДВ

Аудио средства за подпомагане на развитието на езиковите способности:
Слушането на радио пиеси и създаването на собствени кратки аудио файлове
може да обогати и консолидира речника на децата. Те се запознават с
граматиката и структурата на изреченията. Като слушат историите, децата
опознават нови герои, начини на действие и ситуации, което им позволява да
разширят своя запас на подходите, начините и реакциите за разрешаване на
конфликти. За да създадат свои собствени аудио файлове, те трябва
предварително да обмислят как даден герой трябва да действа, реагира и да се
изразява в дадена ситуация. Това може да помогне на децата да се замислят как
да се държат в подобнa ситуация в реалността.
Подпомага
развитието на
говора

Създаването на аудио клипове
спомога за детското развитие
като подпомага:

Подпомага
въображението
и креативността
Развива
емпатията
Подпомага
концентрцията и
уменията за
слушане

ГРАФИКА 10: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУДИО
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Моят съвет: Съдържанието на историите, които създавате, винаги трябва да бъдат
свързани със света, в който живеят децата. Вдъхновение може да намерите в
снимка или илюстрирана книга. Истории, които са прекалено реалистични и
въображението на децата не може да се разгърне, не са подходящи.
Препоръчително е да не се мисли за историята във всеки детайл, защото найдобрите идеи често възникват по време на работата.

Насърчаване на въображението и творчеството: Докато слушате истории,
децата измислят изображения, които силно стимулират тяхната фантазия и
творчество. Те също така стимулират въображението и ги правят креативни и
продуктивни.

Моят съвет: Слушайте радиопиеси заедно с децата, спрете историята в
определени моменти и нека децата ви кажат как смятат, че продължава
историята.
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Развиване на емпатични способности: Слушането и създаването на аудио
пиеси може да увеличи съпричастността на децата, защото те се учат чрез
историите да разбират емоциите и позициите на други герои и да се поставят
тяхно място. Това улеснява действията им да действат с съпричастност във връзка
със собствения им опит.
Насърчаване на концентрацията и уменията за слушане: Когато слушат,
децата развиват способността си да се концентрират. Те получават усещане за
структурата на историята и за нейната последователност. Освен това аудио
историите могат да обогатят знанията на децата за света около тях.

Моят съвет: Заедно с децата слушайте шумовете и звуците около вас. Говорете с
децата за това, което чувате: „Когато затворим очи, какво чуваме? Как звучи това?
Откъде идва? Кой издава звука? Можете ли да опишете звука? Кои звуци
харесвате и кои не?“ Това насърчава децата да бъдат по-чувствителни към
звуците и да практикуват слушане. Звуковете и шумовете стават по-важни за
самите деца, защото обогатяват слуховия им опит.

4. Основи на програмата Audacity

Audacity е безплатна програма с отворен код за редактиране на аудио файлове като
звуци, шум, говор и музика. Говорът и музиката могат да се записват,
възпроизвеждат и редактират. Аудио файлове могат да бъдат импортирани и
експортирани в различни формати, като .wav или .mp3.
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Моят съвет: Препоръчвам да записвате аудио проектите си със записващо
устройство или диктофон на таблет, преди да ги редактирате с Audacity. Така е
по-лесно за децата. Записите могат да се правят директно с микрофон и в
програмата Audacity, но за целта ви трябва и компютър; а децата не могат сами
да стартират програмата. Ако записите са направени предварително, децата
могат да вършат почти всички задачи сами под наблюдение. Окончателната
редакция с Audacity трябва да бъде направена от вас като професионалист от
ОГРДВ, защото децата могат бързо да изгубят интерес. А при работата с деца,
свързана с аудиопрактика са нужни спокойствие и концентрация.

Програмата е разработена и непрекъснато обновявана от различни програмисти
в световен мащаб и работи на операционни системи Windows, Mac OS и Linux.
Досега няма версия за смартфон и операционни системи като Android.
Audacity е програма, която се използва и от професионални музиканти и звукови
инженери и има много функции на разположение. Въпреки това, тя е
сравнително лесна за използване и като безплатна програма е с изключително
добро качество, поради което често се препоръчва на педагогически специалисти
за обработка на аудио записи с деца.
В този модул на нашето ръководство са обяснени само най-необходимите и
важни функции на Audacity, които биха могли да бъдат от значение за
специалисти за работа с аудиозаписи в ОГРДВ.
Можете да намерите множество подробни уроци за програмата в интернет. На
официалната страница Audacity има ръководство за използване. От тази
страница може и да изтеглите програмата: https://www.fosshub.com/Audacity.html
По-долу ще намерите също обширна и лесно разбираема информация за това,
как да инсталирате програмата.
Важно, ако използвате версия, по-стара от 2.3.2:
За да създадете .mp3 файлове директно от Audacity, .mp3 encoder lame трябва
да бъде инсталиран, тъй като по лицензионни причини не присъства в
програмата . За Windows и Mac OS може да бъде изтеглен от Интернет, но
също така може да бъде инсталирано директно от Audacity (меню
Редактиране  Настройки библиотеки).
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Преглед на Audacity

Разработчик:
Системи:
Струва:
Целева група:
Теми:
Реклама:
Използваемост:
Навигация:

Дизайн:

Програмисти от цял свят
Windows, Mac OS и Linux
Безплатно
Педагогически специалисти, деца от начално училище от
8 години, родители
Практическа работа с медиите
Няма реклама
Напълно функционална офлайн
Много функции, следователно не може да се използва от
по-малки деца, които още не могат да четат. Програмата
е проста и ясна и може да се използва за редактиране на
прости и сложни аудио проекти.
Прост, разбираем език, ясна подредба.

Как функционира програмата Audacity?
1. Импорт на аудио файлове:
След като програмата се отвори, има различни начини за импорт на аудио
файлове или директно записване на звук. Функционалностите на директното
записване в програмата няма да бъдат обсъждани тук. Предполагаме, че аудио
файловете вече са записани и съхранени на компютър. Записаните по-рано
аудио файлове, които са записани на компютър, могат да бъдат отворени в
програмата чрез двукратно щракване върху Файл  Импортиране.
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ФИГУРА 72: ИМПОРТ НА АУДИО ФАЙЛ В AUDACITY

Всеки импорт или запис на аудио създава нов аудио запис, който става видим
като вълни с различна интензивност. Аудио записите могат да бъдат заглушени
или изтрити. Всеки саундтрак съдържа съответните опции за тази цел: с бутона
[x]-файлът може да бъде изтрит. Натискането на бутона [Изкл.] заглушава аудио
записа, а [Соло] тази песен може да се чуе.
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СНИМКА 73:АУДИО ЗАПИС

2. Най-важните инструменти:
За да редактирате аудио записите, използвайте инструментите, които могат да
бъдат намерени в горната част на лентата с инструменти на програмата.

ФИГУРА 74: ЛЕНТА С ИНСТРУМЕНТИ

Моят съвет: Винаги обръщайте внимание кой инструмент сте избрали и къде се
намирате в аудиозаписа.

Инструментът за избор може да се използва за избор на част от аудио записа,
която ще се редактира.

ФИГУРА 75: ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗБОР
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Инструментът за преместване се използва за преместване на част от аудио
записа от едно място на други или в друг аудио запис. Трябва да държите
натиснат бутона на мишката.

ФИГУРА 76: ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

Инструмент за рязане: Ако е избрана песен, която ще бъде редактирана, тя
може да бъде изрязана, копирана или поставена обратно в друга позиция, като
се използват съответните инструменти или клавишни комбинации.

ФИГУРА 77:ИЗРЯЗВАНЕ, КОПИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ

Отмяната и възстановяването могат да се използват за отмяна или
възстановяване на последните стъпки. Това позволява малки грешки да бъдат
поправени бързо.

ФИГУРА 78: ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТМЯНА

С помощта на лупата, може да бъде увеличена или намалена визуализацията на
звуковия файл.

ФИГУРА 79:ИНСТРУМЕНТ ЛУПА

3. Ефекти:
В лентата с инструменти на менюто на Audacity Ефект ще намерите широк набор
от опции за извършване на промени и настройки, като например промяна на

156
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

темпото, промяна на височината на звука, заглушаване или усилване. Просто
изберете желания аудиозапис и кликнете върху желания звуков ефект.

4. Запис и експорт:
Текущото състояние на редактиране може да бъде записано като проект чрез
меню Файл  Запазване на проект. Това позволява да продължите работа на покъсен етап, когато решите. Проектът трябва да се записва на редовни интервали,
така че, например, в случай на срив на програмата да няма загубена работа.

Моят съвет: Изберете уникално име на файла и място за съхранение за вашия
проект, така че работата ви да е винаги лесна за намиране от вас и колегите ви.

След завършване на редактирането, проектът може да бъде експортиран,
например като . mp3 файл, чрез Файл  Експорт. В прозореца, който се отваря,
можете да изберете желаното място за съхранение и типа на файла.

Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Практическите ни
примери може да ви дадат някои първоначални идеи.
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Модул 9 – Програмиране
Авторката на детска книга и програмист Линда Лукас казва: "Това поколение деца
израства в свят, в който компютрите и програмирането заемат голяма част от
ежедневието. Ето защо е важно да се насърчи любопитството на децата към
технологиите и да им покаже, че те могат да изобретяват, да конструират и създават
много неща с обикновена клавиатура на компютъра". Разбира се, работата с малки
деца в ОГРДВ не е за обучение по програмиране чрез използване на изходен код
и език за програмиране. По-скоро става въпрос за насърчаване на определени
умения чрез игра, което е не само решаващо в програмирането, но и в
ежедневието. Тези умения, освен преподаването на медийна грамотност, са
насърчаването на търпението и концентрацията, разширяването на речника,
логическото мислене и планиране, умения за структуриране и ориентиране,
както и разбирането на символи.
Активната работа с медиите в областта на програмирането е много подходяща
за задоволяване на основните нужди на децата за игра чрез сътрудничество и по
тематичен начин. Въпреки това, много специалисти вече са притеснени от
термина програмиране. Изглежда, че се изискват специални знания и опит, но
програмирането
просто
означава
разпознаване
на
структури
и
последователности, нещо, което правим всеки ден.
В този модул показваме някои възможни начини, по които програмирането
може да се използва в педагогическата работа. Подходите, които предлагаме, не
изискват специални познания на програмист. Освен това тази тема насърчава
специалистите в сферата на ОГРДВ да учат от децата. Децата стават много
открити и съдействащи, могат да блестят с експертните си знания и да осъзнаят
използването на тази медия по-лесно.

1. Програмиране в центровете за ОГРДВ

Програмиране означава даване на команди на робот или компютър чрез
въвеждане на код. Програмирането се използва за създаване на роботи, уеб
страници и програми или приложения. Кодът се състои от символи и знаци, които
отговарят за извършването на определени команди. Естеството на кода може да
варира и може да бъде въведен по различен начин, вариращи от просто
натискане на клавиши за управление на робот, до използване на сложни езици
за програмиране.
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Мот съвет: За да запознаете децата с основите на програмирането, не е нужно да
работите на компютър или таблет. Например, можете да започнете с логически
игри или игри за насочване на движението (вътре в стаята). Препоръчвам игри,
които се фокусират върху творчески и общи решения на когнитивни проблеми.
Действайки заедно, се насърчава социалното обучение, решаването на проблеми
и уменията за комуникация.

Децата обикновено разпознават компютрите само като устройства за гледане на
видеоклипове или за игра на игри. Тези устройства се използват предимно за
извличане на информация или за забавление. Съдържанието само се консумира,
не се създава активно. Програмирането означава да се превърнем в създател
и дизайнер на медийни продукти. Тези, които могат да програмират, могат да
реализират собствените си идеи и да създадат нещо ново. В ежедневието също
така, поне основното познаване на програмирането става все по-важно. С
основните познания за програмиране, шансовете на пазара на труда се
увеличават, както възможността да влияете на нашия (медиен) свят и да го
проектирате съзнателно.
Освен това, изучаването на основните принципи на програмирането насърчава
уменията за планиране, логическо мислене и стимулира децата да обсъждат
последователности и ред на основни принципи. С помощта на програмиране
чрез игра децата могат да се научат да решават творчески и успешно проблемите.
Това може да се постигне в центровете за ОГРДВ с помощта на различни
упражнения и игри или прости приложения като ScratchJr. Постепенно децата
придобиват знания за функционирането на компютъра и развиват ИТ умения.
Те научават например, че компютрите изпълняват само команди, които са им
дадени чрез код и по този начин се контролират от хората.
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2. Програмиране

Въпреки общото разбиране, че програмирането е трудно, децата могат да научат
основите му по-лесно, отколкото повечето хора мислят. Дори децата в
предучилищна възраст могат да разберат основните концепции за
програмиране, дори и да не знаят какво означават в подробности.
Как може да се проектира програмиране за деца в предучилищна възраст?
Всички ние редовно използваме концепции за програмиране, без да го
осъзнаваме. Изглежда изненадващо, но почти всичко, което хората правят в
ежедневието, може да се използва като пример за преподаване на децата
концепцията за компютърно програмиране: приготвяне на торта, приготвяне на
закуска, обличане на дрехи, миене на зъби и много други. Всички тези дейности
са практически алгоритми, които се извършват ежедневно и са много подходящи
за използване в центровете за ОГРДВ като примери за програмиране.
Основните понятия за програмиране са представени по-долу, като се използват
прости примери, които могат лесно да се използват в центровете за ОГРДВ. За да
се предадат тези основни принципи, не е необходимо нито компютър, нито друг
цифров носител.
Понятие 1 - Алгоритъм: Когато се опитвате да представите децата на темата за
програмиране, е добра идея да започнете с урок за алгоритми. Думата
алгоритъм няма да е позната на децата, но е лесна за обяснение.
Алгоритъмът е инструкция за изпълнение на определена задача и за постигане
на желания резултат. Описва последователността или подреждането на
командите или работните стъпки. Затова програмистите пишат алгоритми, за
да кажат на компютъра как да се изпълни определена задача, за да се постигне
желания резултат. Той използва някои елементарни инструкции, като
последователност, цикъл или разклонение.

стъпка 3
стъпка 2
стъпка 1
Задача
ГРАФИКА 11: ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛТА ВИНАГИ ИЗИСКВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ

Решение
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Моят съвет: Помислете с децата за реда, по който се обличат. Те не слагат
чорапите върху маратонките или тениската върху пуловера си. Когато се
обличате, следвате определени стъпки, така че да сте облечени правилно. Нека
децата опишат алгоритъм за обличане, в който рисуват отделните стъпки в
съответния ред на хартия.

Децата знаят принципа на инструкциите и реда им в ежедневието си: ставане,
измиване на зъбите, пристигане в център за ОГРДВ, връщане у дома, обличане
на домашни дрехи, слагане на чехли и т.н. Въз основа на тези примери можете
да обясните алгоритми на децата с думи, които те разбират добре.

Моят съвет: Насочете вниманието на децата към това колко често срещат
алгоритми в ежедневието си. В допълнение към вече описаните, като миене на
зъбите или обличане, дейности като готвене също са съставени от алгоритми.
Нека децата ви кажат отделните работни стъпки.
Алгоритмите за работа могат да се покажат много добре с помощта на снимки
чрез заснемане на отделните стъпки, напр. по време на готвене. След това те
могат да бъдат окачени или разположени в подходящ ред.
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Понятие 2 - Инструкция и последователност: Инструкциите и
последователностите принадлежат към елементарните градивни елементи на
алгоритъма. Обяснението на тази концепция на децата е много лесно. По
принцип това означава, че задачата се извършва в определен ред.
Последователността на задачата се изпълнява много прецизно с помощта на
няколко инструкции. Една задача, дадена на дете, се нарича инструкция. Една
инструкция е например "стани" или "направи 10 стъпки". Ако получите няколко
инструкции в един ред, това е последователност, например "направи 10
стъпки", "завий наляво", "направи 5 стъпки". Изпълнението на определени
задачи в подходящ ред е едно от основните умения, които децата учат в много
области, което прави въвеждането на програмирането възможно в различните
дисциплини.

Моят съвет: Можете да включите упражнение по темата за инструкциите и
последователностите в педагогическото ежедневие, докато четете книга на
децата или погледнете книга заедно. Опитайте се да разбиете историята на
епизоди (инструкции) заедно. Можете да използвате например приказката за
Червената шапчица и подредите правилната последователност от стъпки, като
използвате различни снимки на приказката. По този начин децата ще се научат
да разбират последователността на историята.

Понятие 3 - Цикъл: Когато говорим с деца за термина "цикъл", те със сигурност
вече имат идея за това в главата си. Това е нещо, което се повтаря. Ако
последователностите, т.е. няколко последователни инструкции трябва да се
повтарят няколко пъти, непрекъснато или докато се изпълни определено
условие, тогава имаме цикъл.
Тук също е полезно да се върнем към ежедневието, за да се обясни концепцията
за цикъл на децата. Има неща, които правят децата всеки ден, т.е. се повтарят
всеки ден: миене на зъбите си, вечеря, отиване в центъра на ОГРДВ и много други.
Тези дейности се извършват в определен ред/алгоритъм.
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С помощта на цикли, компютърният алгоритъм, но и ежедневието ни става поорганизирано и по-ефективно. Например, на децата се казва само да се обличат
преди да отидат да играят в градината, както правят всеки ден. Специалистът по
ОГРДВ вече не обяснява на децата отделните стъпки, в които се обличат
различните дрехи.
Понятие 4 – Раздробяване: Компютърните програмисти разделят сложните
стъпки и ги подреждат. Този процес се нарича раздробяване и е един от
крайъгълните камъни на програмирането. Раздробяването означава, че
проблемите се разделят на управляеми и по-малки единици. За компютъра това
означава, че е дадена задача за изпълнение на парчета, които са толкова малки,
че да може да ги разбере.

Мот съвет: Насърчете децата да разграждат ежедневните дейности на малки
стъпки. Нека децата ви обяснят например как да миете зъбите си. Лесно е да се
каже, че вземате четка за зъби и миете зъбите си. Накарайте децата да мислят за
по-малки стъпки: първо вземате четката за зъби, после пускате водата, мокрите
четката с вода, след това поставяте паста за зъби върху четката за зъби, след това
държейки четката за зъби поставете я на зъбите и търкате четката по зъбите
напред и назад и т.н. Разбира се, това действие трябва да се повтаря толкова
често, колкото е необходимо, докато не бъде завършено. Както видяхме в
миенето на зъбите има много стъпки.

Понятие 5 - Разклонение: Структурите, в които се изпълняват инструкциите,
когато са изпълнени определени условия, а други инструкции не се изпълняват,
когато тези условия не са изпълнени, се наричат клонове. В тези случаи се взема
решение за това какво да се случи и какво не.
За да обясните на децата понятието разклонение, можете да използвате тяхното
ежедневие. Всеки ден децата стават, закусват, мият зъбите си, отиват в центъра за
ОГРДВ, се прибират от центъра на ОГРДВ, играят, вечерят, мият зъбите си, четат
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книга и заспиват. Въпреки това, тази ежедневна програма може да бъде различна
в четвъртък от други дни от седмицата, защото детето има урок по музика.

Моят съвет: Нека децата ви разкажат за ежедневието си. След това ги попитайте:
"Но какво ще стане, ако във вторник имате урок по танци след детската градина?"
или "В петък отивате да играете у приятел и вечеряте там. Какво означава това?
По този начин децата ще разберат термина "разклонение".

Понятие 6 – Отстраняване на грешки: Отстраняването на грешки е процес на
решаване на проблем, който се среща при изпълняване на инструкциите до
постигане на определена цел.
Програмна грешка -бъг
Грешките са програмни или софтуерни грешки, които предизвикват
неволно или неочаквано поведение на компютърните програми. Терминът
бъг се свързва с учения Грейс Мъри Хопър (1906-1992 г.), който открива
мъртъв молец като причина за грешка в електромеханичния си компютър.

Моят съвет: Споделете информацията за възникването на думата бъг с децата.
Със сигурност ще им се стори смешно.
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Когато говорите с децата за понятието за отстраняване на грешки, те трябва да
разберат, че това е решаване на потенциален проблем. Разбирането на това
понятие е подходящо децата в ОГДРВ, защото то учи на умения, които далеч
надхвърлят знанията за програмиране и са от съществено значение за бъдещето
на децата, като например умението за решаване на проблеми и психологическа
устойчивост.

Моят съвет: Добър пример за обяснение на понятието за отстраняване на грешки
на децата е да им се даде задача, която да направят в определен ред и нарочно да
има включена грешка. Напишете последователност от действия и задайте една
стъпка погрешно. Децата ще забележат, че няма да постигнат целта си и ще
трябва сами да открият къде се крие грешката и как да я поправят.

Отстраняването на грешки обаче не е най-лесното понятие за разбиране. Някои
деца могат да станат нетърпеливи, ако не получат отговор веднага. Но при
компютърното програмиране тази концепция играе голяма роля и разбирането
ѝ може да бъде много полезно в ежедневието.

165
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Повтаряй два пъти на ден

Цикъл

Вземи четката за зъби в ръка

Инструкция

Вземи пастата за зъби в другата ръка
Тубичката за паста за
зъби празна ли е?

Да

Да

Нова паста в
шкафа?

Вземи пастата
от шкафа

Не

Не е

Използвай я

Разклоняване

Купи нова
паста

Сложи паста на четката за зъби
Четкай зъбите 3 мин.
Изплакни устата

Последователност

Изплакни четката
Върни четката за зъби, откъдето си я взел
ГРАФИКА 12: ПРИМЕР ЗА АЛГОРИТЪМ - МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ (ОПРОСТЕН)

Всички представени понятия са важни за децата не само за програмирането, но
и за изучаване на ежедневни умения, които могат да бъдат полезни за тях през
целия им живот. Ето защо е препоръчително да започнете да преподавате
основи на програмирането от по-рано.
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Моят съвет: Много подходящи за работа с деца в центровете за ОГРДВ са
красивите книги със страхотни упражнения, в които главен герой е Руби. До
този момент младата авторка Линда Лукас е публикувала четири книги
„Здравей Руби“, преведени на над 22 езика, от които децата научават за света на
компютрите и програмирането.
Кликнете върху картинката, за да отворите уебстраницата:

ФИГУРА 80: "ЗДРАВЕЙ РУБИ"

3. Възможности за детско развитие чрез програмиране.

Развитие на умения за решаване на проблеми и психологическа
устойчивост: Способността за решаване на проблеми е полезна в ежедневието.
В допълнение към решаването на проблеми, децата могат да развият
способността да се възстановят бързо след неуспехи. Те научават, че провалът не
е непременно лошо нещо. И наистина, той може да бъде нещо положително,
защото напредъкът в обучението се постига и при допускане на грешки.
Програмирането дава възможност на децата да опитат да направят нещо отново,
докато постигнат желания резултат. В същото време, тяхното търпение и
способността им да се концентрират се тренират на ранен етап. Това са важни
качества, които могат да помогнат на децата в живота.
Развитие на математически умения, както и умения за ориентация и
структуриране: Програмирането не е само знанието как да се пише код. За да
можете да програмирате ефективно, трябва да можете да мислите логично.
Основите за това могат да бъдат поставени в ОГРДВ. Децата трябва да могат да
разпознаят даден проблем и след това да го разделят на малки части. Само по
този начин той може да бъде решен ефективно. Това се нарича също раздробяване
и е една от най-важните математически способности.
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Насърчаване на езикови и комуникативни умения: Когато децата се учат на
основите на програмирането в ОГРДВ, те не само разширяват своя речник, но
също така се научават как работи комуникацията. Децата научават как да се
изразяват точно, как да се справят с недоразумения и че някой друг може да
разбере нещо по-различно от това, което имат предвид. При програмирането
трябва да се дават много ясни инструкции за това, което трябва да се направи, в
противен случай компютърът не изпълнява командата или прави нещо друго.
Тази способност да се мисли внимателно за това как се изразявате и да опишете
нещо точно както искате да го постигнете, е умение, което е много полезно във
всички сфери на живота.
Насърчаване на творчеството: Докато програмират, децата се учат да
експериментират и това им дава увереност да бъдат креативни. Те имат
възможност да създадат нещо свое. Точно както изучаването на музикален
инструмент или нов език, децата се нуждаят от мотивация. Те обичат да
получават обратна връзка за нещо, което обичат да правят. Тъй като
програмирането е лесно да се научи, децата стават уверени в създаването на нещо
ново чрез игра и по творчески начин.
Подпомагане на социалната компетентност: Тъй като децата все още не седят
пред компютъра сами и не програмират, те обикновено учат основите на
програмирането без компютър в групата си. Това може да помогне за
насърчаване на социални умения, като способността за сътрудничество, както и
способността да се приема конструктивна критика.
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умения за решаване на
проблеми
психологическа
устойчивост
математически умения
умения за ориентиране
Придобиване на
умения чрез обучение
по програмиране:

умения за структуриране
езикови умения

комуникативни умения
креативност
социални умения
ГРАФИКА 13: УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

4. Основи на приложението ScratchJr

ScratchJr е приложение, което децата на възраст от четири години могат да
използват, за да научат основите на програмирането. Те могат да работят
творчески с ScratchJr, да учат заедно, да решават проблемите самостоятелно и да
учат чрез игра, без да е необходимо да могат да четат и пишат. Децата могат
да измислят свои собствени предизвикателни задачи, като например
разработване на малка игра или разказване на история, и се опитват да намерят
оптимален начин да ги извършат. Те се научават как да изпълняват задачи чрез
игра, да планират, преосмислят и да ги адаптират, ако е необходимо. Особеност
на приложението е, че то се фокусира върху работата в група и решаване на
проблемите заедно. Тъй като резултатите от действията, които трябва да бъдат
извършени, са непосредствено видими, децата могат да се учат директно от
грешките си. Приложението е внимателно проектирано да съответства на
личното, социално, когнитивно и емоционално развитие на деца в
предучилищна възраст.
С помощта на приложението децата имат възможност да движат фигури или
предмети, да ги накара да танцуват, да скачат, да пеят или да реагират един на
друг. Те могат да избират различни фонове и да изграждат светове или сцени за
своите фигури. Те могат да записват и възпроизвеждат собствения си глас или
друг шум. Могат да се вмъкват и снимки.
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Приложението е на разположение за безплатно изтегляне за таблети с Android и
iPad в съответните магазини за приложения.
В този модул, само интерфейса и най-важните елементи на приложението са
представени, тъй като има много уроци за ScratchJr на различни езици, които
съчетават подробни обяснения на програмата с конкретни задачи. Самото
приложение съдържа и полезен урок за възрастни и въвеждащо видео за деца.
Най-добрият начин да научите как да използвате приложението е да извършите
конкретните задачи и да постигнете целите. Тъй като тези задачи могат да бъдат
много различни, те естествено зависят от съответното дете или "програмист",
който в момента използва приложението.
Препоръчваме следната страница с уроци за приложението:
•

Най-важните отговори на въпроси, уроци и примери за приложение
могат да бъдат намерени на официалната страница на ScratchJr:
http://scratchjr.org/

Преглед на ScratchJr

Разработчик:

Системи:
Струва:
Целева група:
Теми:
Реклама:
Използваемост:
Навигация:

Консорциум от разработчици от Tufts University в
сътрудничество с MIT Media Lab и грантове от
Националната научна фондация.
За Android таблети (от 7-инчов и Android версия 4.2 или понова) и iPads (на всеки iPad 2 или по-нова версия,
включително всички iPad мини, които имат iOS 7.0 или понова версия).
Безплатно.
Деца от 4 години (до 8 години), педагогически персонал,
родители.
Практическа работа в медиите, математическа работа,
решаване на проблеми, ориентация и структуриране,
творчески дизайн.
Без реклами.
Напълно функционален офлайн.
Много проста и ясна; не са необходими умения за четене и
писане.
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Дизайн:

Прост, разбираем език; ясни и висококонтрастни цветове;
лесен за ориентиране.

Как работи ScratchJr?
1. Стартиране на проект:
След като отворите приложението, може да отворите нов проект със знака плюс.
Под колелото за настройките може да промените желания език, а под символа
на книгата ще намерите обща информация и урок за специалисти в ОГРДВ и
родители за интерфейса, Paint редактора и инструкции за блоковете.

ФИГУРА 81:НАЧАЛНА СТРАНИЦА

2. Интерфейс:
Когато се отвори нов проект, се показва следният интерфейс.

ФИГУРА 82:ИНТЕРФЕЙС

В ScratchJr "програмирането" работи с блокове с различни цветове, които са
маркирани със символи. За да използвате един от блоковете, докоснете го с
пръсти и го плъзнете в полето до знака или обекта. Това ще създаде постепенно
верига от блокове, която може да варира по дължина в зависимост от желаното
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действие. За всеки герой, който ще бъде създаден в проекта, се пише отделен
скрипт (сценарий), което означава, че е изградена различна верига от блокове.

3.Блокове:
Могат да се използват следните блокове:
Задействащите блокове обикновено са в началото на веригата/скрипта. Те
показват как трябва да се започне веригата. Например, една верига може да се
стартира чрез докосване на зеления флаг или чрез докосване на фигура.

ФИГУРА 83:ЗАДЕЙСТВАЩИ БЛОКОВЕ

Блоковете за движение могат да се използват за даване на инструкции, които
да задействат движенията. Това означава например, че една фигура трябва да се
придвижи определен брой стъпки напред или да се обърне наляво.

ФИГУРА 84:БЛОКОВЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ

Блокове за външен вид може да се използват за промяна на външния вид на
фигура или обект. Например, една фигура може да стане по-малка или поголяма.

ФИГУРА 85: БЛОКОВЕ ЗА ВЪНШЕН ВИД

Звукови блокове може да се използват за възпроизвеждане на "пукащ" звук или
предварително записани гласове, музика или шум.

ФИГУРА 86: ЗВУКОВИ БЛОКОВЕ
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Блоковете за управление влияят на хода на веригата/скрипта. Например, те
могат да се използват за спиране на скрипта за определено време или да го
повторите колкото пъти желаете.

ФИГУРА 87:БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Крайните блокове са поставени в края на верига от блокове. Те се използват
например за определяне на края на скрипта или за указване, че скриптът трябва
да се повтаря толкова често, колкото е необходимо.

ФИГУРА 88:КРАЙНИ БЛОКОВЕ

4. Paint Редактор:
Paint Редакторът може да се използва за променяне на външния вид на фигурата
или обекта, например по отношение на цвета.

ФИГУРА 89: PAINT РЕДАКТОР

5. Запазване на проекта:
Кликвайки върху оранжевата къща до логото на ScratchJr ще запазите проекта в
текущото му състояние и ще се върнете обратно към началната страница. Така
правите възможно да отворите проекта по всяко време и да продължите да
работите по него.
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ФИГУРА 90: ИНТЕРФЕЙС

Започнете сега и изпробвайте знанията си на практика. Практическите ни
примери ще ви дадат някои първоначални идеи.

174
Интерактивно ръководство за медийно образование в предучилищното образование

Заключение
Съвременната педагогика, която е подходяща за средата и е насочена към
нуждите на семействата и децата, трябва да бъде в центъра на ОГРДВ. Тази
педагогика включва и укрепването на медийната грамотност. От решаващо
значение е да се помогне на децата да се запознават и откриват медии
(съдържание) с радост и любопитство. По този начин децата могат да се научат в
ранна възраст да се ориентират в медийния свят и да се научат на безопасен,
смислен и критичен подход към медиите.
Продуктивното, творческото и рефлексивно медийно образование може да бъде
чудесен и допълващ ресурс в областта на ОГРДВ. С помощта на камера и таблет,
както професионалистите в сферата на ОГРДВ, така и децата могат да научат
важни неща за себе си и за света. Снимките, филмите, аудио клиповете и първите
стъпки в програмирането помагат на децата да научат нови думи, както, и нови, и
важни технически, и социални умения, като например да се изразят чувства или
да се отрази събития чрез подходящата медия.
(Цифровите) медии могат да обогатят работата в областта на ОГРДВ и да бъдат
катализатор на много вълнуващи проекти.

На работа! Използвайте придобитите знания, разгледайте практическите
примери (на интернет страницата на проекта) и ги тествайте активно.
Адаптирайте ги, развийте ги по-нататък и оставете медиите да станат естествен
партньор в центровете за ОГРДВ. Учете с медиите и станете проактивни опитайте!
Надяваме се, че това обучение под формата на интерактивен и модулен
наръчник повиши вашето любопитство и ви улесни поне малко да интегрирате
медийно образование в ежедневните си педагогически дейности.
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