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МедыяКЛАС: практыкаванні, урокі, класныя і інфармацыйныя гадзіны. 
Дапаможнік для настаўнікаў і трэнераў 

Аўтары дапаможніка –  настаўнікі і медыяпедагогі – прапануюць актуальныя па тэматыцы і 
апрабаваныя на практыцы матэрыялы для развіцця крытычнага мыслення як асновы 
фармiравання медыяінфармацыйных кампетэнцый вучняў і дарослых.  Матэрыялы 
прадстаўлены ў выглядзе практыкаванняў, распрацовак урокаў і пазакласных мерапрыемстваў, 
модуляў трэнінгаў для школьнікаў і дарослых.  

Кніга будзе карыснай настаўнікам, трэнерам, класным кіраўнікам, бацькам, выхавальнікам, 
метадыстам і выкладчыкам устаноў дадатковай адукацыі, педагагічных каледжаў і 
ўніверсітэтаў.
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Гэта кніга з практыкаваннямі для развіцця крытычнага мыслення і медыяграматнасці з’явілася як 
адказ настаўнікаў-практыкаў на выклікі 2020-2021 гадоў, якія карэнным чынам мяняюць адукацыю. 
Стала відавочна, што праблемы пандэміі Covid-19, інфармацыйных войнаў, выбуху сацыяльных медыя 
– гэта і праблемы адукацыі, у тым ліку і медыяадукацыі. 

У час пандэміі каранавіруса стала зразумела, што наша школа не падрыхтавана да дыстанцыйнай
формы навучання, але яшчэ горш, што базавыя школьныя веды аказаліся настолькі слабымі і састарэ-
лымі, што нават не ўсе выдатнікі ў стане працаваць з першакрыніцамі інфармацыі. Напрыклад, яны
няздольныя самастойна разабрацца, што такое вірус, зразумець яго прыроду, шляхі распаўсюджван-
ня, механізм дзеяння вакцын. Натуральная рэакцыя перад невядомым — страх. Менавіта з-за хібаў
нашай адукацыі людзі не змаглі крытычна ацаніць інфармацыю, якая з’яўлялася ў медыя, і паддаваліся
паніцы або верылі фэйкам і чуткам.

Медыя падчас пандэміі таксама паказалі сваю некампетэнтнасць і нежаданне прытрымлівацца 
журналісцкіх стандартаў. Адны СМІ транслявалі канспіралагічныя тэорыі, пісалі, што пандэміі наогул 
няма, маніпулявалі лічбамі і фактамі. Іншыя — публікавалі «страшылкі», мелі перадазіроўку негатыву, 
недахоп узважанай экспертнай ацэнкі. Беларусы апынуліся ў пастцы паміж двух медыйных пазіцый: 
панікай і ігнараваннем. Мы сутыкнуліся са з’явай постпраўды — калі людзі шукалі ў медыя не факты, а 
пацверджанне сваім эмоцыям і ўстаноўкам, якія сфарміравалі СМІ.  Дзіўна, але пандэмія не выклікала ў 
людзей імкнення да масавай самаадукацыі і жадання разабрацца ў праблеме. Аб’ектыўная інфарма- 
цыя была незапатрабаваная. І гэта таксама  сведчыць пра нізкі ўзровень медыяпісьменнасці і агульнай 
адукаванасці, якія павінна забяспечваць школа. 

З-за ангажаванасці СМІ актывізаваліся сацыяльныя сеткі, вялікі ўплыў на грамадскую думку пачалі 
аказваць блогеры і тэлеграм-каналы. Але і там хапае дэзынфармацыі, прапаганды і  агрэсіі. Мы зноў 
бачым тыповы эфект, які сацыёлаг Ноэль Нойман назвала “пятля маўчання”. Калі школа і медыя 
перастаюць выконваць сваю функцыю — быць крыніцай ведаў і каналамі аб’ектыўнага асвятлення 
рэчаіснасці,  — у  грамадстве  ствараецца сітуацыя, калі людзі, пазіцыя якіх замоўчваецца, — замаўка- 
юць. Яны думаюць, што яны ў меншасці, хаця іх можа быць большасць. Мы сутыкнуліся з такой з’явай у 
выпадку распаўсюджвання каранавірусу. Людзі з узважанай навукова-абгрунтаванай пазіцыяй 
замоўклі, у пятлю якраз патрапіла навуковая карціна свету. 

Настаўнікі Беларусі адчуваюць выклікі інфармацыйнага грамадства, аднак разглядаюць іх не як 
пагрозу, а як штуршок да развіцця адукацыі. 

Мы шмат чулі ад бацькоў, настаўнікаў ды і з высокіх трыбун, што адукацыя павінна адпавядаць патрэ- 
бам людзей: для працы, для самарэалізацыі, для актыўнага грамадзянства, для захавання здароўя. 
Больш за тое, вынікі апошняга даследавання PISA — аднаго з аўтарытэтных у свеце даследаванняў 
падрыхтаванасці вучняў сярэдніх школ да жыцця ў сучасным інфармацыйным грамадстве — паказалі, 
што толькі 9% навучэнцаў у даследаваных краінах здольны знаходзіць парушэнне логікі і выяўляць 
адрозненні паміж фактам і меркаваннем, абапіраючыся на няяўныя падказкі, якія тычацца зместу 
альбо крыніцы інфармацыі. У Беларусі гэты паказчык яшчэ меншы — толькі 4% навучэнцаў прадэман- 
стравалі здольнасці крытычнай ацэнкі інфармацыі. У век інфармацыйных тэхналогій такое недапуш- 
чальна, бо наступнае пакаленне не зможа арыентавацца ў патоку інфармацыі, рабіць высновы, 
прымаць адказныя рашэнні, быць канкурэнтным на рынку працы. Дапамагчы вырашэнню гэтай 
праблемы можа інтэграцыя ў школьныя прадметы медыяпісьменнасці вучняў, навучанне іх крытычна- 
му мысленню на прыкладзе сродкаў медыя. 
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Менавіта з гэтай мэтай настаўнікі вывучалі замежны і беларускі досвед інтэграцыі медыя ў навучальны 
працэс, укаранялі найлепшыя практыкі ў сваю педагагічную дзейнасць. Настаўнікі ўбачылі, што пры 
гэтым не толькі павышаецца матывацыя вучняў да навучання, бо яны атрымліваюць актуальны змест па 
вучэбным прадмеце, але і фарміруюцца іх медыяінфармацыйныя кампетэнцыі, неабходныя для жыцця ў 
інфармацыйным свеце. У выніку настаўнікі стварылі MediaToоlkit  —  электронны банк практыкаванняў 
для развіцця медыяпісьменнасці. У яго ўвайшлі практыкаванні, якія дапамагаюць настаўнікам на 
прыкладзе медыятэкстаў патлумачыць вучням змест урока, а разам з тым даюць адказ на шмат іншых 
пытанняў. Як адрозніць фэйк ад праўды? Як праверыць надзейнасць крыніц інфармацыі? Ці можна 
давяраць рэкламе? Чаму адна і тая ж падзея выклікае розную рэакцыю ў людзей? Што рабіць, калі цябе 
троляць? Як не заблытацца ў сацыяльных сетках і не стаць ахвярай кібербулінгу?

Гэта кніга-мануал — толькі невялікая частка практыкаванняў, прысвечана пандэміі каранавіруса і іншым 
самым актуальным падзеям, якiя ўлічваюць новыя тэндэнцыі і медыйныя тэхналогіі. Кніга змяшчае 
практыкаванні для ўрокаў і гатовыя інфармацыйныя і класныя гадзіны, выхаваўчыя заняткі і элементы 
трэнінгаў для дарослых. 

Дапаможнік адрасаваны настаўнікам, трэнерам, класным кіраўнікам, педагогам дадатковай адукацыі, 
якія імкнуцца разнастаіць свае заняткі, зрабіць іх больш цікавымі для вучняў. Мы павінны памятаць, што 
школа і медыя фарміруюць масавую свядомасць. Школа закладвае карціну свету. У ідэале  — гэта 
навуковая карціна свету з сістэмнымі ведамі, навыкамі крытычнага мыслення і разуменнем сябе ў гэтым 
свеце. Заклікаем далучацца да агульнай справы, рабіць нашу школу сучаснай, канкурэнтнай і 
беларускай.

Карыстайцеся MediaToolkit — гатовай скарбонкай практыкаванняў і ўрокаў з медыяадукацыйным 
зместам: http://www.nastaunik.info/mediatoolkit/

Дасылайце вашы новыя  практыкаванні і прапановы на адрас: nastaunik.info@gmail.com. 

Сачыце за навінамі на сайце nastaunik.info і ў суполцы ў Facebook «Медыяадукатар»: 
https://www.facebook.com/groups/medyaadukatar/
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ЯК КАРЫСТАЦЦА ДАПАМОЖНІКАМ
Гэты метадычны дапаможнік складаецца з гатовых практыкаванняў, сцэнарыяў урокаў, інфармацый-
ных  і класных гадзін, якія дазваляюць вам, як настаўнікам:
• планаваць вучэбныя заняткі з медыяадукацыйным зместам па тэме свайго ўрока;
• абмяркоўваць і планаваць стварэнне атмасферы ў класе, якая б спрыяла ўсведамленню вучнямі
пераваг і небяспекі інфармацыйнага свету, разуменню ролі медыя ў грамадстве, адказнаму стаўленню
да аўтарскіх правоў, свабоды слова;
• узмацняць і пашыраць актыўны і адказны ўдзел вучняў і дарослых у стварэнні інфармацыйнай
прасторы.

Як знайсці патрэбнае практыкаванне? 
Матэрыялы дапаможніка арыентаваны найперш на настаўнікаў сярэдняй школы. Кожнае практыка-
ванне (урок) мае ў загалоўку назву,  пералік медыякампетэнцый, фарміраванню якіх яно спрыяе, клас, 
прадмет, прыкладны час, патрэбны для яго правядзення, пералік скарыстаных  метадаў і матэрыялаў 
для падрыхтоўкі.
Абсалютная большасць практыкаванняў з’яўляюцца ўніверсальнымі і могуць быць выкарыстаны як 
элементы трэнінгаў і семінараў па медыяпісьменнасці, выхаваўчых, навучальных і забаўляльных 
мерапрыемстваў для розных мэтавых груп.

ТЫПЫ ПРАКТЫКАВАННЯЎ

Групавая работа Індывідуальная работа Дэбаты Дыскусія, абмеркаванне

Мазгавы штурм Праект Кейсы Гульня Перакулены клас

Медыяінфармацыйныя кампетэнцыі
Усе метадычныя распрацоўкі і практыкаванні кнігі арыентаваны на фарміраванне медыя-інфармацый-
ных кампетэнцый іх удзельнікаў, якія адлюстраваны ў прыкладнай мадэлі выпускніка школы.

МАДЭЛЬ ВУЧНЯ
МЕДЫЯ - І НФАРМАЦЫЙНЫЯ  КАМПЕТЭНЦЫ І  ВЫПУСКН І К А  ШКОЛЫ

1 2 3

ВЕДЫ

разуменне ролі СМІ іх уплыву на
асобу і грамадства; 
базавыя веды пра тэхналогіі
інфармацыйнага грамадства, якія
забяспечваюць доступ і
інтэрактыўныя зносіны ў
інфармацыйнай прасторы,
магчымасці адбору, метады
праверкі надзейнасці крыніц;
веды пра бяспеку, магчымасці і
патэнцыйныя рызыкі інтэрнэту
для асабістага жыцця,
камунікацыі, навучання,
даследаванняў, працы і
грамадскіх зносін;
веданне прававых і этычных норм
інтэрактыўнага карыстання
інфармацыйнымі тэхналогіямі.

УМЕННІ

здольнасць пошуку, адбору і
апрацоўкі інфармацыі, а таксама
інтэрактыўнага ўзаемадзеяння з
медыя;
 уменні дэкадавання
медыяпаведамленняў, іх
крытычнай ацэнкі,
распазнавання няпраўды і
маніпуляцыйных прыёмаў; 
навыкі карыстання паслугамі
інтэрнэту, інструментамі для
вытворчасці ўласных
медыяпрадуктаў і іх прэзентацыі.

КАШТОЎНАСНЫЯ ЎСТАНОЎКІ

крытычнае і рэфлексіўнае
стаўленне да даступнай
інфармацыі, 
адказнае і этычнае карыстанне
інтэрактыўнымі сродкамі і
інфармацыйнымі тэхналогіямі; 
павага да аўтарскіх правоў; 
адстойванне  асноўных правоў і
свабод, 
усведамленне сваёй беларускай
нацыянальна-моўнай і
еўраатлантычнай цывілізацыйнай
ідэнтычнасці;
імкненне актыўна карыстацца і
ствараць інфармацыйную
прастору для культурных,
сацыяльных, навучальных і/ці
прафесійных мэт.
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МЭТЫ НАВУЧАННЯ Ў МЕЖАХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ ПА ТЭМАХ

РАЗДЗЕЛРАЗДЗЕЛ ВЕДЫВЕДЫ  НАВЫКІ НАВЫКІ  КАШТОЎНАСЦI КАШТОЎНАСЦI

Інфадэмія ў час пандэміі Прырода вірусаў, 
прычыны пандэміі і 
інфадэміі, механізм 
дзеяння прышчэпак, 
уплыў СМІ на асобу і 
грамадства.

Здольнасць 
адшукаць 
праўдзівую 
інфармацыю, 
адрозніць факт ад 
меркавання, ацэнка 
медыякрыніц.

Важнасць здароўя, 
адказнасць за сваё 
здароўе, імкненне 
даведацца праўду, 
усведамленне 
важнасці навуковай 
абгрунтаванасці 
інфармацыі.

Пошук і праверка  інфармацыі Факты і меркаванні, 
крыніцы інфармацыі і іх 
надзейнасць, 
першакрыніцы, 
дэзынфармацыя і фэйкі, 
мова медыя.

Уменне адшукаць 
патрэбную 
інфармацыю з 
выкарыстаннем 
сучасных тэхналогій
і медыякрыніц, 
здольнасць ацаніць 
надзейнасць 
крыніцы інфармацыі,
адрозніць факты ад 
меркаванняў і 
дапушчэнняў.

Павага да ісціны, 
імкненне да пошуку 
праўдзівай 
інфармацыі, 
дапытлівасць, 
адказнае стаўленне 
да інфармацыйнай 
бяспекі, 
недапушчэнне 
распаўсюджвання 
фэйкаў. 

Аналіз і ацэнка медыятэкстаў Мова медыя, роля і ўплыў
медыя на асобу і 
грамадства, рэклама, 
прапаганда, маніпуляцыі, 
этыка і журналісцкія
стандарты. 

Дэкадаванне 
медыятэкстаў, 
крытычная ацэнка, 
распазнаванне 
няпраўды і 
маніпуляцыйных 
прыёмаў.  

Крытычнае і 
рэфлексіўнае 
стаўленне да 
даступнай інфармацыі,
цікавасць да этычных 
пытанняў і павага як 
да бяспекі, так і да 
ўстойлівага развіцця 
з пункту гледжання 
сваіх асабістых, 
сямейных, 
нацыянальных і 
глабальных інтарэсаў.

Стварэнне медыятэкстаў Тэхналогіі стварэння 
медыятэкстаў, жанры 
медыя, свабода слова,
аўтарскія правы, 
этычныя нормы 
карыстання 
медыяпрасторай.

Стварэнне, 
апрацоўка, 
прэзентацыя 
тэкставай, графічнай,
відэа- і  аўдыя- 
інфармацыі. 

Адказнае карыстанне 
тэхналогіямі стварэння,
апрацоўкі і 
распаўсюджвання 
інфармацыі. Захаванне 
этычных норм, 
аўтарскіх правоў. 

Новыя медыя: 
магчымасці для навучання

Сацыяльныя сеткі, 
месенджары, 
тэлеграм-каналы, чаты, 
боты. Тэхналогіі новых 
медыя, прычыны іх 
хуткага развіцця, перавагі і
небяспекі; тролінг, 
кібербулінг. 

Здольнасць 
інтэрактыўнага 
ўзаемадзеяння ў 
інфармацыйнай 
прасторы. 

Цікавасць і далучэнне 
да спраў супольнасцяў 
і сетак з  адукацыйнымі,
культурнымі, 
сацыяльнымі і 
прафесійнымі мэтамі.

Развіццё медыякампетэнцый 
на ўроках

Планаванне ўрока, 
інтэграцыя медыя ў 
навучальны працэс.
Медыя-інфармацыйныя 
кампетэнцыі. 

Уменне планаваць
урок з 
медыяадукацыйным 
зместам, каб ён не 
перашкаджаў 
набыццю 
прадметных ведаў. 

Усведамленне 
каштоўнасці 
медыяадукацыі, 
унутраная патрэба ў 
развіцці.

ТЭКСТЫ ДЛЯ РАЗДРУКОЎКІ, ВІДЭА І ІНШЫЯ ДАПАМОЖНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Кожнае практыкаванне, матэрыял для раздрукоўкі, 
артыкул, відэа- і аўдыядадатак  вы можаце знайсці ў электроннай 
форме на платформе медыятулкіт 
па адпаведных QR-кодах або актыўных спасылках у PDF версіі кнігі. 
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Актуальнае аб каранавірусе: 
ствараем чэк-лісты

Аналіз 
інфармацыі

45 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС

1. ПАГЛЫБЛЕННЕ Ў ПРАБЛЕМУ

ПРАДМЕТ

Выхаваўчы 
занятак

КЛАС

5-11

ТЭМА

Што мы 
ведаем аб 
каранавірусе?

ПАДРЫХТОЎКА

Артыкулы аб 
каранавірусе

ТУЛКІТ

Навучэнцы прадэманструюць уменні працаваць з тэкстамі, навучацца вызначаць у 

тэкстах самае галоўнае і значнае, створаць чэк-лісты па праблеме

МЭТА

ІНФАДЭМІЯ Ў ЧАС ПАНДЭМІІ

7

Настаўнік прапануе вучням распавесці аб праблеме пад назвай «Каранавірус». Настаўнік цікавіцца ў 
навучэнцаў, адкуль яны бяруць інфармацыю, як вызначаюць, што яна праўдзівая і не супярэчлівая. 

2. ПАСТАНОЎКА ТВОРЧАЙ ЗАДАЧЫ
Настаўнік прапануе вучням сістэматызаваць веды аб каранавірусе і на падставе аналізу медыя стварыць 
ЧЭК-ЛІСТЫ па тэмах: 
«Сімптомы каранавіруса», 
«Прафілактыка каранавіруса» (у сям’і, у школе, на вуліцы, у грамадскіх месцах), 
«Лячэнне каранавіруса» (лёгкая форма захворвання), 
«Значныя факты аб каранавірусе», 
«Мае дзеянні пры эпідэміі каранавіруса» (у сям’і, у школе, на вуліцы). 
Настаўнік дзеліць вучняў на творчыя групы па 4-5 чалавек. 
Кожная група атрымлівае тэму (ці выбірае сама) і на працягу 15-20 хвілін  стварае чэк-ліст. 

3. СТВАРЭННЕ ЧЭК-ЛІСТОЎ
Праца з медыяінфармацыяй можа весціся па-рознаму:

• вучні самі вызначаюць, якімі крыніцамі карыстацца;
• вучням прапануецца інфармацыя ў выглядзе артыкулаў, з якіх яны павінны ўзяць патрэбную

інфармацыю для стварэння чэк-лістоў. 
Чэк-ліст — гэта спіс падказак, дзеянняў, парадаў. Сэнс чэк-ліста  —  стварэнне аптымальнага пераліку з’яў, 
прыкмет, дзеянняў і г.д. 
Алгарытм працы над стварэннем чэк-ліста:
1. Прачытаць інфармацыю аб праблеме. 
2. Вызначыць у тэксце пазіцыі, якія адпавядаюць абранай тэме. 
3. Сфармуляваць вызначаныя пазіцыі коратка, лаканічна, з захаваннем сэнсу ў выглядзе пунктаў.
4. Ранжыраваць сфармуляваныя пункты. 
5. Запісаць пункты ў выглядзе чэк-ліста (звычайна ў чэк-лісце ёсць не толькі пункты ў выглядзе правіл,
дзеянняў, законаў, а і месца для таго, каб можна было памеціць нейкім знакам датычнасць да гэтага пункта,

4. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ ТВОРЧАЙ РАБОТЫ
Кожная група прэзентуе свой чэк-ліст, адказвае на пытанні вучняў класа. 

5. РЭФЛЕКСІЯ
Настаўнік запытваецца ў вучняў, для якой мэтавай аўдыторыі падыходзіць іх чэк-ліст, ці была карыснай 
праца над стварэннем чэк-лістоў; з якімі праблемамі яны сутыкнуліся ў працэсе аналізу інфармацыі; якія 
парады можна прапанаваць аднакласнікам у рабоце з інфармацыяй. 

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ  
Вучням можна даць дамашняе заданне знайсцi iнфармацыю па тэме. Вучні прыносяць з сабой 
артыкулы, з якiмi працуюць. У гэтым выпадку настаўніку абавязкова трэба разам з вучнямі 
прааналізаваць крыніцы інфармацыі, якімі яны будуць карыстацца. 

АЎТАР Міхась Кудзейка



ПОШУК І ПРАВЕРКА  ІНФАРМАЦЫІ

Лятучыя чарапахі – гэта… 

45 хвілін

#МЕДЫЯ 

Фэйк, 
дэзынфар-
ма цыя

ЧАС

8

1. РАБОТА З КЛЮЧАВЫМ ПЫТАННЕМ

ПРАДМЕТ

Выхаваўчы 
занятак

КЛАС

3-4

ТЭМА

Медыя-
адукацыя

ПАДРЫХТОЎКА

Праектар, 
спасылкі на відэа

ТУЛКІТ

Настаўнік прапануе знайсці слова, якое адсутнічае вось у гэтым сказе: «Лятучыя чарапахі – гэта…?»

— Для гэтага я вам прапаную спачатку разгледзець два сцвярджэнні: «Чарапахі не лятаюць як птушкі.., бо…»  
і «Чарапахі могуць лятаць таму, што…»

Вучні будуць ведаць і ўмець тлумачыць значэнне слова “фэйк”. На падставе разважанняў 

змогуць зрабіць выснову пра непраўдзівасць інфармацыі.

МЭТА

2. АНАЛІЗ ПРАБЛЕМЫ

1. Прагляд відэароліка «Чарапахі нізка ляцяць – гэта да дажджу».

2. Праца ў групах.
Кожная група выбірае сцвярджэнне, з якім будзе працаваць: «Чарапахі не лятаюць як птушкі.., бо…» і
«Чарапахі могуць лятаць таму, што…» Вучням трэба прывесці аргументы, якія маглі б спраўдзіць сцвярджэн-
не ці аспрэчыць.

3. Прэзентацыя вынікаў абмеркавання.
Настаўнік запытваецца ў вучняў аб тым, якое са сцвярджэнняў было лягчэй абгрунтаваць і чаму. Вучні
разважаюць і прыходзяць да пэўнай высновы.

3. ПАШЫРЭННЕ ЎЯЎЛЕННЯЎ АБ ПРАБЛЕМЕ ПРАЗ ЗНАЁМСТВА З ДАДАТКОВАЙ ІНФАРМАЦЫЯЙ

Настаўнік прапануе вучням прагляд другога відэасюжэту «Топ-факты аб чарапахах»  з мэтай азнаямлення з 
новымі звесткамі аб жыцці чарапах.

Пасля прагляду настаўнік прапануе гутарку па наступных пытаннях:

— Якія звесткі аб чарапахах вас уразілі?
— Ці пацвердзілася версія аб лятучых чарапахах? (Не, бо чарапахі не ляталі самастойна, а былі ўдзельнікамі 
касмічнай экспедыцыі вакол Месяца ў 1968 годзе).
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ПОШУК І ПРАВЕРКА  ІНФАРМАЦЫІ

4. ВЫСНОВА

Вучні разам з настаўнікам прыходзяць да высновы, што лятучыя чарапахі – гэта… мантаж, выдумка, 
падман, казка, няпраўда, бо такіх чарапах не бывае. 

Настаўнік цікавіцца ў вучняў, якім сучасным словам называюць непраўдзівую  інфармацыю. Вучні адказва- 
юць: няпраўда, фоташоп і …фэйк. 

Настаўнік прапануе вучням звярнуцца да слоўніка ці вікіпедыі, каб паглядзець значэнне слова «фэйк». 

Настаўнік запытвае ў вучняў, як можна распазнаць фэйк. Вучні прапаноўваюць розныя варыянты і прыхо- 
дзяць да высновы, што разгляд інфармацыі з розных крыніц дазваляе знайсці праўду. 

Настаўнік прапануе вучням паглядзець відэасюжэт аб рабоце графічнага дызайнера

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ

АЎТАРАЎТАР

Святлана Локіс

Вельмі важна, каб вучні зразумелі, што такое фэйк, і як яго можна вызначыць 
з дапамогай пошуку інфармацыі з розных крыніц. 
Таму вельмі добра, калі на занятку будзе інтэрнэт, часопісы з інфармацыяй 
аб чарапахах, энцыклапедыі. 

5. РЭФЛЕКСІЯ

Настаўнік запытваецца ў вучняў аб тым, навошта ўмець вызначаць фэйкі.

Педагог рэзюмуе, што пры карыстанні інфармацыяй трэба кіравацца правілам: «Давярай, але правярай».
Настаўнік вяртаецца да тэмы занятку «Лятучыя чарапахі – гэта…?» і прапануе ўставіць патрэбнае слова.
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ПОШУК І ПРАВЕРКА  ІНФАРМАЦЫІ

Ошибка в учебнике? Не может быть?

Пошук 
інфармацыi,
праверка 
інфармацыі

30 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС ПРАДМЕТ

Чалавек і свет

КЛАС

2

ТЭМА

Арыентаванне 
па мясцовых 
прыкметах

ПАДРЫХТОЎКА

Падручнік «Чалавек 
і свет», 4 смартфоны 
з доступам у інтэрнэт 
ці раздрукоўкі, 
4 лісты чорнага 
кардону, настольная 
лямпа

ТУЛКІТ

Дети поймут, что по разным причинам нельзя доверять одному источнику информации. 

Будут знать способы и средства проверки информации. 

Смогут предложить вариант исправления недостоверного факта в учебнике.

МЭТА

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА  (5 МИНУТ)

Учитель задает вопрос учащимся: «Как вы думаете, могут ли в учебники закрасться ошибки? Если да, то по 
каким причинам?»
Дети высказывают предположения:
— ошибка печати;
— ошибка набора;
— описка автора;
— неудачный перевод;
— неверное изображение...

Предлагает прочитать текст на странице 22 учебника и попробовать определить, вся ли информация там 
правдивая?

Скорее всего, учащиеся затруднятся с ответом. Учитель утверждает, что в предложенном отрывке содержит-
ся фактическая ошибка. 

Как можно проверить информацию?
— поискать другие источники;
— спросить у эксперта;
— провести эксперимент и др.



2. РАБОТА С РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА (20 МИНУТ)

Педагог предлагает использовать разные способы проверки информации.
1) Работа с разными источниками информации
Для начала определим значение некоторых слов: «овраг», «канава», «склон», «холм».
Учащиеся делятся на четыре группы, получают смартфоны с доступом в интернет и словари. Ищем опреде-
ления понятий. 
 Представители групп зачитывают определения. Обсуждают, где легче найти информацию: в интернете или в 
словаре? Почему? 
Учитель спрашивает:
– Почему «холм», «канава» и «овраг» оказались в одном списке слов вместе со словом «склон»?
– И у холма, и у канавы, и у оврага есть склоны.
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ПРАДМЕТ

ТУЛКІТ

МЭТА

2) Моделирование
Двум группам предлагается сделать модель оврага из чёрного картона, двум другим – модель холма
(сложить лист картона так, чтобы чёрная сторона изображала склоны).

С помощью стикеров (розового и голубого) обозначим северные и южные «склоны» наших моделей.
3) Экспериментальная деятельность
Учитель подключает настольную лампу с лампочкой накаливания, которая может согревать объекты.
Просит представителей групп разместить модели южной стороной ближе к «Солнцу» — лампочке.
Скажите, ребята, какой склон ХОЛМА освещён лучше?  (Южный).
А какой склон оврага? (Северный).
Объясните, почему (дети высказываются).
Модели держат «под солнцем-лампой» в течение минуты и затем предлагают на ощупь определить, какой
из склонов прогрелся сильнее. Дети выясняют, что это южный склон холма и северный склон оврага.
Значит, на каком склоне оврага снег быстрее растает? (на северном).

Сформулируйте вывод. (В результате поиска информации и эксперимента мы убедились, что северный 
склон оврага нагревается быстрее, а значит, на нём снег растает раньше). 
Находим фактическую неточность в учебнике.

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ

Святлана Іванюшына

З дапамогай практыкавання дзеці разумеюць прычыны, чаму нельга давяраць адзінай 
крыніцы інфармацыі. Пры адсутнасці доступа да інтэрнэту пошук інфармацыі можа 
адбывацца ў слоўніках і па раздрукоўках са спасылкамі на слоўнік. 
Трэба вучыць дзяцей шукаць інфармацыю ў розных крыніцах і правяраць, адкуль яна.

АЎТАР

3. РЕФЛЕКСИЯ (5 МИНУТ)

 Учитель задает вопросы:
– Для чего нужно проверять информацию?
– Что нужно сделать, чтобы удостовериться в правильности информации?
– Что вам помогло найти нужную и правильную информацию?
– Как быть с учебником? (Внести «правки» карандашом, наклеить стикер, наклеить QR-код с комментарием
по этому вопросу).

ПОШУК І ПРАВЕРКА ІНФАРМАЦЫІ



00— 

АНАЛІЗ І АЦЭНКА МЕДЫЯТЭКСТАЎ

Самые лучшие подарки — это ...

Анализ 
информации

45 минут

#МЕДЫЯ ЧАС
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1. ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ

ПРАДМЕТ

Классный час

КЛАС

2-6

ТЭМА

Дружба

ПАДРЫХТОЎКА

Проектор, 
раздаточный 
материал 

ТУЛКІТ

Учитель читает стихи.
Да здравствуют подарки!
На всякий разный лад.
Филателисту — марки,
Красавице — наряд…
Пусть свой подарок каждый
Получит в нужный срок,
Друзьям его покажет
Иль спрячет под замок…

Учитель сообщает тему классного часа и просит задуматься над вопросом, ответ на который нужно будет 
дать в конце занятия: «Как узнать, что подарок понравился?»

Мероприятие позволит учащимся сформировать представление о ценности дружбы, 

общения, взаимопомощи; познакомит учащихся с выразительными средствами 

мультипликации: светом, звуком, мимикой и движением; научит детей взаимодействовать 

для озвучивания мультфильма; будет способствовать развитию эмпатии и толерантности 

к людям с ограниченными возможностями

МЭТА

2. РАБОТА С СОДЕРЖАНИЕМ МУЛЬТФИЛЬМА

Учитель предлагает учащимся научиться смотреть мультфильмы, обратить внимание на то, как передаются 
эмоции и попробовать себя в роли актеров озвучивания.
Актёр озвучивания — актёр или диктор, озвучивающий реплики в кино, мультфильмах и компьютерных 
играх. 
Первичный просмотр с остановками мультфильма «Подарок» 

По ходу просмотра мультфильма учитель делает остановки и задает вопросы:
Остановка 1. (1:20)
— Какой подарок сделала мама сыну? (Мама подарила щенка.)
— Понравился ли щенок мальчику? Почему? (Сначала понравился, а потом нет. У собачки не было одной 
лапки.)
— Предположите, что будет дальше.
Остановка 2. (2:47)
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— Предположите, что будет дальше.
— Почему вы уверены, что мальчик не выбросит щенка? (Он больше не играет в компьютерную игру. 
Мальчик перестал злиться, начал улыбаться. Мальчику понравился щенок.) 
Вопросы после просмотра:
— Понравился ли мультфильм? Какие чувства вызвал? Кого вы жалели? На кого сердились и за что?
Учитель предлагает просмотреть мультфильм еще раз и понаблюдать за мимикой, жестами, поведением 
героев, звуковым и музыкальным оформлением, освещением кадров, так как это пригодится для создания 
сценария озвучки мультфильма. Для эффективного просмотра и наблюдения за героями педагог делит 
детей на группы и определяет задачи: первая и вторая группы следят за звуками и освещением кадров в 
начале, середине и в конце мультфильма; третья и четвёртая — за мимикой и жестами главного героя. 
Учитель предлагает посмотреть начало мультфильма и задает вопросы: 
— Какие звуки вы слышите? (Шум, крики, стрельба). 
— Какие чувства возникают, когда мы это слышим? (Тревога, страх).
— Что делает мальчик?
—  Какие чувства отражаются на лице мальчика? (Тревога)
— Какая у него мимика? (Глаза широко открыты, приоткрыт рот, зрачки бегают, брови поднимаются).
— Какая поза во время игры? (Весь напряжён, плечи подняты вверх, руки сжимают пульт).
Учитель предлагает посмотреть эпизод «Приход мамы»
— Что она несёт в руках? (Большую коробку.) 
— Тяжёлая ли коробка? Почему вы так решили? (Мама несёт её двумя руками так, что приходится ногой 
открывать и закрывать дверь. Сгибается под своей ношей.)
— Что сделала мама, когда вошла в комнату? (Поставила коробку на стол перед сыном. Открыла жалюзи. 
Что-то говорила сыну.) 
— Что мама могла сказать сыну, когда входила. (Доброе утро, сынок.)
— Когда ставила коробку на стол? (Это тебе.) 
— Когда открывала жалюзи? (Опять ты в компьютере. У тебя очень темно.)
— Когда стоит у телефона? (Открой коробку. Там подарок.)
— Когда разговаривает по телефону? (Алло. Здравствуйте…)
— Заинтересовался ли мальчик коробкой? (Да, он отвлёкся от игры и посмотрел на коробку.)
Учитель предлагает посмотреть эпизод «Знакомство со щенком». 
— Понравился ли мальчику щенок, когда тот только выскочил из коробки? (Сначала да.)
— Почему вы так решили? (Мальчик удивился, засмеялся, взял щенка на руки.)
— Что мальчик мог сказать, когда щенок выпрыгнул из коробки? (Класс! Вот это да!)
— Как изменилось настроение мальчика, когда он увидел повреждённую лапку щенка? (Разозлился. 
Отбросил коробку. Бросил щенка на пол.)
— Что мог сказать при этом мальчик? (Фу! Калека! Безногий! Пошёл вон! Гадкая коробка!) 
Учитель предлагает посмотреть эпизод «Игры щенка».
— Как меняется музыкальный фон? (Звучит радостная подвижная музыка.)
— Что делает щенок? (Играет с мячом.) А мальчик? (Сначала играет на компьютере, посматривая на щенка, 
злится, отбрасывает мяч в сторону. А потом забывает про свой компьютер и начинает наблюдать за 
щенком.)
— Почему мальчик поменял своё отношение к собачке? (Щенок не обращает внимание на свою болезнь. Он 
радуется и играет, как здоровый. Не унывает. Преодолевает трудности.)
Учитель предлагает посмотреть эпизод «Теперь вместе».
— Как вы думаете, какое решение принял мальчик? Куда отправились мальчик с собачкой? Для чего? 
— Что мальчик крикнул маме, уходя из дома? (Мам, мы гулять на улицу.)
— Как вы думаете, станет ли щенок настоящим другом и помощником? (Да, он уже сейчас помогает откры-
вать двери. А ещё он помог мальчику оторваться от компьютера и пойти гулять на улицу. 
Помог почувствовать радость.)
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3. РАБОТА С ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТФИЛЬМА

После презентации работы учитель обращает внимание на то, как передаются эмоции в мультфильмах:
Мимика и жесты помогают передать настроение, чувства, характер героя.
Яркий свет ассоциируется с солнцем, теплом, радостью и т. д. Приглушённые и тёмные тона — с пасмурным, 
холодным днём, грустью, переживаниями. 
Музыка заставляет зрителей испытывать те же эмоции, что испытывает герой, сопереживать ему.  Стрельба, 
крики, шум вызывают тревогу, а весёлая подвижная музыка — радость.

Учитель организует работу в группах
Группа 1-2. Сравнить свет и звук в начале и в конце мультфильма.
Дети получают карточки со словами и картинки, приклеивают их в таблицу.

Группа 3-4. Определить настроение главного героя по его мимике и жестам. 
Дети получают картинки-кадры мультфильма и слова, выражающие настроение, чувства. 
Задание: приклеить подписи под картинками
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ

АЎТАР
Ольга Печенова

Посмотреть с родителями мультфильм 
«Билет без места» 
и обменяться впечатлениями.

Учитель предлагает учащимся ответить на следующие вопросы:
— Почему мультфильм называется «Подарок»? Только ли игрушку подарила мама сыну? А что подарил 
щенок мальчику? А что мальчик может подарить собачке?
— Как можно узнать, понравился ли подарок? (По мимике, жестам, словам.) 
Учитель предлагает детям закончить предложение:

Самые лучшие подарки — это те, которые нельзя купить, продать, потерять, передарить. Это … 

4. ОЗВУЧИВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА

Педагог организует работу по озвучивании мультфильма по следующему плану:

1. Распределение ролей (мама, мальчик) по парам.
2. Слова мамы и мальчика записать на доске.
3. Тренировочный дубль. (Учитель — звукорежиссер. Он подсказывает, кому из героев и когда говорить).
Для того чтобы передать эмоции героев, необходимо самим копировать их мимику, жесты.
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Запытайся на роднай мове ў Google

Пошук 
інфармацыi
Дэкадаванне 
медыятэкстаў
Мова медыя

15 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС

16

1. РАБОТА З ВЫНІКАМІ ПОШУКУ ПА КАРЦІНКАХ

ПРАДМЕТ

Iнфармацыйная 
гадзіна

КЛАС

4-5

ТЭМА

Дзень роднай 
мовы

ПАДРЫХТОЎКА

Выхад у інтэрнэт, 
экран і праектар 
для дэманстрацыі

ТУЛКІТ

Настаўнік з вучнямі знаходзяць выявы, якія паказвае пошукавік Google пры запытах  «Дзень роднай мовы» 
на беларускай, рускай і англійскай мовах. Звяртаецца ўвага на тое, што пры кожным запыце ў сеціве прапа- 
нуецца розная інфармацыя. 

Малодшыя школьнікі параўнаюць розныя вынікі аднолькавага запыту ў Google на трох 

розных мовах (беларускай, рускай, англійскай ці іншай замежнай) і зразумеюць, што інтэрнэт

для карыстальніка кожнай мовы «розны».

МЭТА
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ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ 
Практыкаванне можна выканаць на інфармацыйнай гадзіне перад Днём роднай мовы 
ці неўзабаве пасля яго. Пры адсутнасці доступу да інтэрнэта неабходныя выявы можна 
падрыхтаваць загадзя. 

АЎТАР 
Лера Сом

2. АБМЕРКАВАННЕ БЕЛАРУСКІХ ПЛАКАТАЎ

Настаўнік прапануе абмеркаваць беларускія плакаты да гэтага свята, звяртае ўвагу на іх колеравую гаму. 

Пытанні для абмеркавання ў групах:
— Якія два колеры найчасцей выкарыстоўваюцца ў плакатах і паштоўках да Дня роднай мовы? (Белы, 
чырвоны). 
— Як вы лічыце, чаму менавіта гэтыя колеры галоўныя на беларускіх плакатах? (Гэта нацыянальныя колеры). 
— Ці можам мы вызначыць нацыянальныя колеры ў рускіх і англамоўных плакатах? (Не, там выкарыстаны 
вельмі розныя колеры). 
— Чаму так? (Англійскую і рускую мовы ў гэтых плакатах выкарыстоўваюць людзі розных нацыянальнасцей). 
— Якія агульнавядомыя сімвалы Беларусі мы бачым на гэтых выявах? (Васількі). 
— Якую літару і чаму мы можам знайсці на многіх выявах? (Ў, яна ўнікальная, наша, беларуская). 
— Якія яшчэ адметныя выявы, якія паказваюць, што плакат (паштоўка) прысвечаны менавіта беларускай 
мове, мы бачым? (Нацыянальны арнамент). 

3. СТВАРЭННЕ СВАЁЙ ПАШТОЎКІ

Работа ў групах. Вучні ствараюць сваю паштоўку да Дня роднай мовы. Для яе аздаблення яны павінны 
выкарыстаць тры колеры і ўжыць адзін з сімвалаў Беларусі.

Вучні абмяркоўваюць і прыходзяць да высновы, што мова запыту мае значэнне, а  інтэрнэт для карысталь-
ніка кожнай мовы «розны».
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«Гаваркія» эмадзі

Мова медыя 20 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС

МЭТА

Навучэнцы змогуць актуалізаваць, сістэматызаваць і праверыць на практыцы ўменні 

размаўляць мовай эмадзі.

1. АРГАНІЗАЦЫЯ ГРУПАВОЙ РАБОТЫ. ПАСТАНОЎКА ЗАДАЧЫ

ПРАДМЕТ

Выхаваўчы 
занятак

КЛАС

3-4

ТЭМА

Медыя-
адукацыя

ПАДРЫХТОЎКА

Набор эмадзі 
ці тэлефон, 
планшэты

ТУЛКІТ

Настаўнік прапануе вучням падзяліцца на групы (пары).
Кожная група (пара) атрымлівае заданне: закадзіраваць фразу з дапамогай смайлікаў ці піктаграм. 
Для запісу фразы можна скарыстацца сваімі мабільнымі тэлефонамі ці раздрукоўкамі з выявамі эмадзі.

Настаўнік прапануе вучням падзяліцца на групы (пары).
Кожная група (пара) атрымлівае заданне: закадзіраваць фразу з дапамогай смайлікаў ці піктаграм. 
Для запісу фразы можна скарыстацца сваімі мабільнымі тэлефонамі ці раздрукоўкамі з выявамі эмадзі.

2. РАБОТА Ў ГРУПАХ

1 этап. 
Кожная група абмяркоўвае тэкст і кадзіруе яго з дапамогай смайлікаў, эмадзі, піктаграм. На выкананне 
працы даецца 10 хвілін.
2 этап. 
Групы абменьваюцца закадзіраванымі пасланнямі і расшыфроўваюць іх змест.
3 этап. 
Абмеркаванне зместу шыфровак.

3. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ. РЭФЛЕКСІЯ

Настаўнік пытаецца ў вучняў: «Ці было лёгка закадаваць фразу? Ці лёгка было здагадацца і прачытаць змест, 
напісаны з дапамогай выяў? Чаму?» 
Вучні робяць выснову, што мова медыя можа быць рознай: літары, малюнкі, музыка, колеры і г.д. 
Кожны від медыя мае сваю мову, якую трэба ведаць, каб правільна прачытаць атрыманую інфармацыю.

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ АЎТАР
Настаўнік можа кожнай групе Святлана Локіс 
вучняў прапанаваць свае фразы 
для кадавання, а можа прапанаваць 
гэта зрабіць самім вучням. 
Але ў гэтым выпадку трэба даць 
вучням устаноўку на стварэнне 
простай фразы, каб заданні былі 
выкананы хутка і якасна. 

«Привет, друг, прошу (умоляю), мне не лги, и у нас все будет хорошо!»
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Стварэнне, 
апрацоўка, 
прэзентацыя. 
Уплыў медыя 
на асобу і 
грамадства

30 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС

19

ПРАДМЕТ

Інфарматыка
Факультатыўны
занятак  
«Творчая 
дзейнасць у 
асяродзі 
візуальнага 
праграмавання 
Scratch»

КЛАС

4

ТЭМА

Анімацыя. 
Распрацоўка 
сцэнарыя 
праекта

ПАДРЫХТОЎКА

Карткі для 
практыкавання 
«Складзі аповед»

ТУЛКІТ

1. ПАСТАНОЎКА ЗАДАЧЫ

Настаўнік прапануе навучэнцам карткі з малюнкамі. 
Задача навучэнцаў: выкарыстоўваючы атрыманыя карткі, скласці апавяданне, якое неабходна будзе прад- 
ставіць (агучыць або абыграць). Пажадана арганізаваць работу навучэнцаў у парах (групах). Кожная пара 
(група) прыдумвае своё апавяданне.

Складзі апавяданне

МЭТА

Навучэнцы на аснове атрыманых картак распрацуюць сцэнар праекта.

Настаўнік арганізуе прадстаўленне вынікаў работы груп (пар): вучні прадстаўляюць сваё апавяданне, 
астатнія слухаюць і параўноўваюць з тым што, атрымалася ў іх групы.
Настаўнік зачытвае апавяданне, якое называецца «Апельсін і яблык» (крыніца: Клышка, А. Буквар: падручн. 
для падрыхт. кл. агульнаадукац. шк. з бел. мовай навучання. – Мн.: Нар асвета, 1998. – 200 сю: іл.)

2. ПРЭЗЕНТАЦЫЯ АПАВЯДАННЯЎ

3. АБМЕРКАВАННЕ ВЫНІКАЎ

Настаўнік арганізуе абмеркаванне з дапамогай пытанняў: 
— Як вы думаеце, чаму вашы апавяданні адрозніваюцца? 
— Яны падобныя на тыя, якія вы прачыталі? Чаму?
— Ці можаце вы прывесці прыклады, калі ты сам ствараеш частку гісторыі і яна адрозніваецца ад 
рэчаіснасці? 
— Што можа здарыцца, калі вы пачуеце частку нейкага аповеду? Убачыце фрагмент карціны? Малюнка? 
Пачуеце частку нейкай размовы?
— Што трэба зрабіць, каб не патрапіць на вуду недагаворанасці?

Настаўнік арганізуе працу навучэнцаў па складанні сцэнарыя праекта 
«Апельсін і яблык» па апавяданні, прачытаным настаўнікам (выкарыстоўваць табліцу для 
стварэння сцэнарыя). 
Калі дазваляе час і ўмовы, то дзеці працуюць на камп’ютарах па стварэнні праекта «Апельсін і яблык».

4. СКЛАДАННЕ СЦЭНАРЫЯ
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ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ  
Падрыхтаваць карткі (прапанаваную табліцу разрэзаць), зрабіць 
загатоўку табліцы для стварэння сцэнарыя і загатоўку праекта на 
камп’ютары. Заўвага: усе апавяданні, якія прыдумваюць дзеці, 
адрозніваюцца ад арыгінальнага. Гэта практыкаванне праводзілася і 
на дарослай аўдыторыі, вынік быў той жа. 

АЎТАР  
Вольга Счасновіч 

ТАБЛІЦА ДЛЯ РАЗРАЗАННЯ НА КАРТКІ

Апавяданне «Апельсін і яблык» 
Яблык і апельсін ляжалі на стале. 
Абабрала  Алеся лушпінне з апельсіна і здзівілася: 
— Апельсін, чаму ты ўвесь з долек? 
— А гэта дзеля таго, каб ты ўсіх магла пачаставаць, — адказаў ёй апельсін. 
— А ты, яблык, чаму не маеш долек? Відаць, каб я цалкам цябе магла 
   з'есці? — спытала Алеся, узяўшы ў рукі яблык. 
— Не, — адказаў яблык, — каб ты мяне цалкам аддала сваёй сяброўцы. 

Выніковая запоўненая табліца са сцэнарыем можа выглядаць так:
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НОВЫЯ МЕДЫЯ: МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ НАВУЧАННЯ

Сняданак з героем

Роля медыя,
уплыў медыя 
на асобу і 
грамадства

15 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС ПРАДМЕТ

Iнфагадзіна

КЛАС

5-11

ТЭМА

Медыясфера 
сучаснага 
грамадства

ПАДРЫХТОЎКА

Дошка ці фліпчарт, 
маркеры

ТУЛКІТ

МЭТА 

Удзельнікі вызначаць герояў, з якімі яны хацелі б паснедаць, прааналізуюць, колькі з 

герояў медыяперсон, і зразумеюць, наколькі думкі і паводзіны людзей залежаць 

ад медыясферы. 

1. ВЫЗНАЧЭННЕ КОЖНЫМ СВАЙГО ГЕРОЯ

Настаўнік прапануе вучням вызначыць, з кім бы яны хацелі правесці 10 — 15 хвілін за сняданкам. Неабходна 
патлумачыць, што няма абмежаванняў (можна выбраць любую рэальную / гістарычную / фантастычную 
асобу мінулага, сучаснасці ці будучыні) і даць на абдумванне 3 хвіліны (можна папрасіць запісаць імя свайго 
героя на аркушы паперы). 

2. АБМЕРКАВАННЕ ПЕРСАНАЛІЙ У ГРУПЕ

Настаўнік аб’ядноўвае вучняў у групы (5-6 чалавек) і прапануе пасля абмеркавання персаналій вылучыць 
аднаго героя ад кожнай групы (вынік запісваецца на дошцы). Потым збірае аркушы з імёнамі ўсіх герояў. 
Мяркуецца, што сярод прапанаваных асоб будуць кінаакцёры і кінагероі, папулярныя блогеры, поп-зоркі, 
рэперы, героі літаратурных твораў розных жанраў, персанажы коміксаў і анімэ, палітыкі, спартсмены. 

3. АБМЕРКАВАННЕ ПЕРСАНАЛІЙ У КЛАСЕ

Настаўнік прапануе пытанні для абмеркавання: 
— Колькі з названых герояў мы ведаем толькі па медыя? 
— Што можна сказаць пра ўплыў медыя на людзей?
Плануецца, што вучні здолеюць абгрунтаваць высновы пра сучаснае медыяспажыванне і ролю медыя і 
масавай камунікацыі ў грамадстве. 

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ
Практыкаванне мэтазгодна правесці на пачатку заняткаў па медыяграматнасці. 
Яно добра падыходзіць для работы як з дзецьмі і падлеткамі, так і з педагогамі, 
дарослымі людзьмі. 
За час правядзення практыкавання адказы былі самыя розныя: у настаўнікаў перамагалі 
Шрэк, Уладзімір Караткевіч, Ала Пугачова, Джоні Дэп, Нік Вуйчыч і іншыя. 
Вучні называлі, як правіла, вядомых акцёраў, музычных куміраў, трапляўся і Стыў Джобс. 
Аднак амаль не было выпадку, каб нехта захацеў сустрэцца за сняданкам са сваёй 
прапрапрабабуляй ці з самім сабой у будучыні, каб запытацца пра сваё, блізкае, 
а не медыйнае. Удзельнікі лёгка рабілі высновы пра ўплыў медыя на нашы думкі, меркаванні, 
дзеянні і ўчынкі. Пасля падобных практыкаванняў міні-лекцыя пра медыя ўспрымаецца 
аўдыторыяй больш матывавана, бо кожны прымярае змест на свой асабісты досвед. 

АЎТАР 
Алена Радзевіч



НОВЫЯ МЕДЫЯ: МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ НАВУЧАННЯ

Акаўнт гістарычнай 
персоны ў сацсетках

Уплыў медыя 
на асобу і 
грамадства,
стварэнне, 
апрацоўка, 
прэзентацыя,
сацыяльныя 
медыя

45 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС

1. ПАДРЫХТОЎЧЫ

ПРАДМЕТ

Грамада-
знаўства, 
Гісторыя, 
Мастацтва,
Літаратура,
Інфармацыйная 
гадзіна

КЛАС

5-11

ТЭМА

Біяграфія 
дзеяча

ПАДРЫХТОЎКА

Доступ у інтэрнэт
для работы з 
сацыяльнымі 
сеткамі, экран ці 
дошка для 
дэманстрацыі 
работ вучняў

ТУЛКІТ

Настаўнік у якасці дамашняга задання прапануе 
замест паведамленняў пра біяграфію пэўнага 
дзеяча (гістарычнай асобы, пісьменніка, навукоўца) 
зрабіць яго старонку ў  любой сацыяльнай сетцы (на 
выбар). Галоўная ўмова — выкарыстанне гістарыч-
ных звестак і дадатковых матэрыялаў. 
Крытэрыі паспяховасці выканання задання:

— Наяўнасць у медыяперсоны ніка і аватара.

— Наяўнасць тэкставай і візуальнай інфармацыі пра 
асобу (асабістыя звесткі, адукацыя, месца працы, 
вандроўкі, дасягненні, прачытаныя кнігі, музыка і 
інш.).

— Допіс пра што-небудзь важнае для гэтай асобы 
(рэакцыі, папулярнасць допісу).

Удзельнікі прааналізуюць інфармацыю, якую ўтрымлівае профіль карыстальніка пэўнай 

сацыяльнай сеткі, і створаць медыяпрофіль гістарычнай персоны.

МЭТА
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2. ПРЭЗЕНТАЦЫЯ РАБОТ І ІХ АБМЕРКАВАННЕ
Вучні прэзентуюць вынікі сваёй работы па стварэнні медыяпрофіля гістарычнай асобы. Перад прэзентацыяй 
можна прапанаваць пытанні, на якія варта звяртаць увагу:
— Што нам паведамляюць нік, аватар і персанальная інфармацыя пра характар асобы (адкрытасць ці 
закрытасць, добразычлівасць ці агрэсіўнасць, ганарлівасць ці сціпласць, сур’ёзнасць ці гарэзлівасць)?
— Што чалавек посціць у сетцы? Як гэта яго характарызуе?
— Якія словы выкарыстоўваюцца ў перапісцы?
— Гэты віртуальны вобраз прыцягвае ці адштурхоўвае?
— Ці можна ствараць акаўнты ад імя гістарычнай асобы ў сацыяльнай сетцы? Ці не будзе гэты акаўнт 
лічыцца фэйкавым?

ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ
Для таго, каб пазбегнуць абвінавачанняў у стварэнні па сутнасці фэйкавых акаўнтаў, 
лепш карыстацца спецыяльнымі платформамі, якія імітуюць сацыяльныя сеткі, 
ці спецыяльнымі  сэрвісамі. 
Самае простае і эфектыўнае — працаваць з шаблонам сацыяльнай сеткі на папяровай аснове. Найлепшы 
эфект для разумення алгарытмаў працы сацыяльных сетак — 
калі некалькі вучняў падрыхтавалі старонкі аднаго дзеяча ў розных сетках. 
Напрыклад, медыяпрофілі Скарыны ў «Фейсбуку», «Вконтакте», «Інстаграм»

АЎТАРЫ   Таццяна Багдановіч, Алена Палейка 

Для матывацыі вучняў можна паказаць 
наступны праект Daria Sazanovich:



РАЗВІЦЦЁ МЕДЫЯКАМПЕТЭНЦЫЙ НА ЎРОКАХ

Літаратурнае чытанне, 2 клас. 
«Каза-манюка» і ці «каза-маніпулятарка»? 
Чаму вучыць казка сучасных людзей.

Маніпуляцыі, 
дэзінфарма-
цыя, мова 
медыя

45 хвілін

#МЕДЫЯ ЧАС
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ПРАДМЕТ

Беларускае 
чытанне

КЛАС

2

ТЭМА

Казка 
«Каза-манюка»

ПАДРЫХТОЎКА

Праектар, таблічкі з 
выявамі герояў і 
аўтара

ТУЛКІТ

Напрыканцы ўрока вучні:

— будуць ведаць, што такое маніпуляцыі і прыводзіць уласныя прыклады;

— будуць умець чытаць тэкст па ролях, з дапамогай інтанацыі перадаваць эмоцыі і 

       сэнс сказанага;

— змогуць знайсці не менш за два падабенствы і адрозненні ў казках розных народаў.

Задачы настаўніка: 

— спрыяць фарміраванню ўмення даваць ацэнку паводзінам герояў казкі, суадносіць іх з 

    уласнымі ўчынкамі і паводзінамі;

— садзейнічаць развіццю ўмення вылучаць маніпулятыўныя прыёмы і спосабы іх раскрыцця;

— садзейнічаць выхаванню ў вучняў разумення пра адмоўную ролю маны 

       для дасягнення мэты.

МЭТА

Гэта другі ўрок па творы. Вучні ўжо пазнаёміліся са зместам, ведаюць сюжэт, герояў, словы «мана», «манюка». 
Вучні падрыхтавалі ў дамашнім заданні правільнае беглае чытанне казкі, ведаюць асаблівасці жанру казкі, 
што казка мае выхаваўчае значэнне.

Медыякрыніцы: Мультфільм «Каза-манюка» (Польшча)

1. ПАПЯРЭДНЯЯ ПАДРЫХТОЎКА

Тэкст падручніка «Літаратурнае чытанне. 2 клас: вучэбны дапаможнік. Ч.1» Антонава, Н. У., Буторына, І. А., 
Галяш, Г. А. Казка «Каза-манюка» (Беларуская народная казка) 

2. МАТЫВАЦЫЙНЫ ЭТАП

Пытанні настаўніка для вучняў:

— Як вы лічыце, чаму людзі хлусяць? 
— Ці дапамагае мана вырашаць праблемы? 
Вучні выказваюцца. 

Настаўнік паведамляе, што шукаць адказы на гэта пытанне мы будзем на працягу ўсяго ўрока.

3. УВЯДЗЕННЕ ПАНЯЦЦЯ «МАНІПУЛЯЦЫЯ»

На дошцы змешчаны словы «мана», «маніць», «падманваць», «маніпуляцыя». 

Вучні адказваюць на пытанне, ці ўсе словы зразумелыя? (не зразумелае слова — «маніпуляцыя»). Заўважа- 
юць, што першая частка гэтага слова аб’ядноўвае яго са словамі «мана» і «маніць»? Як вы лічыце, што яно 
можа абазначаць? (Дзеці выказваюць меркаванні).
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РАЗВІЦЦЁ МЕДЫЯКАМПЕТЭНЦЫЙ НА ЎРОКАХ

Настаўнік тлумачыць слова «маніпуляцыя»:

Маніпуляцыя — гэта скрыты прыём, які выкарыстоўваецца, каб прымусіць чалавека насуперак яго інтарэ- 
сам зрабіць патрэбныя вам дзеянні. Часта гэта выглядае так, нібыта чалавек сам захацеў гэта зрабіць. 

4. АНАЛІЗ ПАВОДЗІН ГЕРОЯЎ ПРАЗ ГУТАРКУ

Настаўнік задае пытанні, выкарыстоўваючы метад непадымання рукі. Дзеці спачатку абмяркоўваюць адказ у 
парах, потым настаўнік выпадкова (праз лёсаванне) выклікае вучня. 

— У казцы «Каза-манюка» хто выкарыстоўвае маніпуляцыі?
— Каго падманвала каза? (Дзеда.)
— Навошта каза падманвала дзеда? (Каб яе пашкадавалі.)
— Якія прыёмы выкарыстоўвала каза для маніпуляцыі? (змяншэнне, перабольшванне, недакладнасць 
фактаў, падман, запалохванне). 
— Ці заўсёды ў яе атрымлівалася?
— Як дзед раскрыў ману? (Праверыў на ўласным вопыце.)
— Каго яшчэ падманвала каза? (Мядзведзя, воўка, пеўня.)
— Навошта? (Каб застацца жыць у зайчыкавай хатцы.)
— Ці заўсёды атрымлівалася запалохаць звяроў? Чаму? (Певень валодаў дакладнай інфармацыяй, што 
гэта быў за звер,  не баяўся яе.)
— Чаму воўк і мядзведзь паддаліся мане казы? (Са страху.)
— Ці змаглі б яны выгнаць яе з хаткі, каб не баяліся?
— Які прыём выкарыстоўвала каза, каб напужаць? (Запалохванне, перабольшванне фактаў.)
— Хто яшчэ з герояў выкарыстаў маніпуляцыю? (Певень). Дакажыце словамі з тэксту. Навошта? (Каб 
напужаць казу.)
— Ці зрабіла мана казу шчаслівай? Дакажыце. 
— Паўтор прыказкі з мінулага ўрока: мана не давядзе да дабра. 

Падкрэсленыя падчас гутаркі словы настаўнік запісвае на дошцы ў два слупкі: «як маніпулююць» і «як 
абараніцца ад маніпуляцыі». Звяртае ўвагу на дошку і задае пытанне: «Ці сустракалі вы падобныя маніпуля- 
цыі ў сваім жыцці? Ці выкарыстоўваеце іх самі?» 

5. ЧЫТАННЕ ПА РОЛЯХ

Настаўнік тлумачыць, як трэба чытаць словы герояў у залежнасці ад мэты іх выказвання. Вучні атрымліваюць 
таблічкі герояў казкі. 
Вучні чытаюць казку па ролях, настаўнік вылучае ўдалыя моманты. 

6. РАБОТА З ВІДЭА. ПАРАЎНЕННЕ МУЛЬТФІЛЬМА І КАЗКІ« 

Вучні глядзяць першыя 4 хвіліны мультфільма па матывах казкі «Каза-манюка»

Яны разумеюць, што нешта не так.
— Ці здагадаліся, як называецца казка, з якой яна краіны?



ПАРАДЫ НАСТАЎНІКУПАРАДЫ НАСТАЎНІКУ АЎТАРАЎТАР
Надзея Жвавая Для тлумачэння паняцця «маніпуляцыя» 

можна прапанаваць прагляд эпізоду 
мультфільма «Малы і Карлсан»

РАЗВІЦЦЁ МЕДЫЯКАМПЕТЭНЦЫЙ НА ЎРОКАХ
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Настаўнік тлумачыць, што пра адно і тое ж можна сказаць рознай мовай. Мультфільм мае сваю мову 
(карцінкі, кадры), яна адрозніваецца ад мовы казкі (словы, тэкст). 
Прапануе вучням знайсці падабенствы і адрозненні ў двух варыянтах казкі. (Работа ў групах: адна група 
шукае падабенствы, другая – адрозненні.)

7. АЦЭНАЧНА-РЭФЛЕКСІЎНЫ ЭТАП

Настаўнік задае пытанні: 
- Чаму мы вучыліся сёння на ўроку? (Адрозніваць ману ад праўды, распазнаваць маніпуляцыі, чытаць па
ролях, параўноўваць розныя варыянты казкі.)
- Як распазнаць маніпуляцыі? (Зварот да словаў на дошцы.)
- Як мы можам даведацца, ці праўду кажа чалавек? (Уласны вопыт, праверыць інфармацыю, спытаць у
бацькоў, настаўніка, знайсці ў інтэрнэце звесткі.)
- Ці дапамагае мана ў жыцці? Чаму?

Настаўнік прапануе размясціць свой стыкер там, дзе вы згодны:

Мана не давядзе да дабра. 

Адзін раз зманіць можна. 

Дамашняе заданне на выбар:
1. Закончыць прагляд мультфільма і працягнуць работу па вылучэнні падабенстваў-адрозненняў казкі і
мультфільма.
Крытэрыі ацэнкі: запісаць не менш за пяць знойдзеных падабенстваў і адрозненняў. 
2. Праглядзець разам з бацькамі якую-небудзь рэкламу, паведамленне ў СМІ, іншую казку ці ўзгадаць
сапраўдную падзею, дзе былі спробы маніпуляцыі, падумаць, што можна зрабіць, каб табой не маніпулявалі.
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ПРАВЯРАЕМ НАДЗЕЙНАСЦЬ І ДАКЛАДНАСЦЬ ІНФАРМАЦЫІ

1 На якім сайце апублікавана інфармацыя? 
Што можна сказаць пра гэты сайт?

2 Ці згадваецца крыніца інфармацыі?
Што можна пра яе сказаць?

3 Хто аўтар інфармацыйнага паведамлення? 
Каму яно адрасавана? 

4
Ці прыводзяцца факты? 
Якія аргументы выкарыстоўваюцца? 
Ці ёсць у тэксце памылкі?

5
Вызначыце мэту гэтага паведамлення. 
Для чаго яно створана? 
Калі яно было створана (дата)?

6
Знайдзіце ў сеціве падобныя паведамленні 
(паведамленні па гэтай тэме), выкарыстайце 
розныя камбінацыі ключавых слоў у запыце.

7 Параўнайце інфармацыю з розных крыніц.
Зрабіце выснову, ці можна давяраць гэтай інфармацыі.
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НА ШТО НЕАБХОДНА ЗВЯРНУЦЬ УВАГУ ПРЫ ЧЫТАННІ НАВІН (ЯК РАСПАЗНАЦЬ ФЭЙКІ)

1

Якія эмоцыі выклікае ў вас гэта паведамленне? 
Ці можа яно вас раззлаваць, выклікаць абурэнне, нешта навязаць або прадаць? 
(Якасныя навіны не ўтрымліваюць эмацыйна-афарбаванай лексікі і ацэнак, 
а падаюць толькі факты). 

2
Звяртайце ўвагу на загаловак. 
Ці адпавядае ён інфармацыі ў тэксце?
Ці ўтрымлівае катэгарычныя сцвярджэнні? 
Абяцае сенсацыю?

3 Абавязкова прачытайце тэкст цалкам, каб сфарміраваць пра яго сваё меркаванне. 
Ці сустракаюцца ў тэксце памылкі, супярэчнасці?

4
Калі навіна трапіла да вас з сацыяльнай сеткі, 
ці ведаеце вы, дзе яна была апублікавана ўпершыню? 
Ці ведаеце вы таго чалавека, 
са старонкі якога даведаліся пра навіну?

5
Ці ёсць выява, якая ілюструе тэкст? 
Што можна сказаць пра гэту выяву (месца здымкі, ракурс фатаграфіі і інш.). 
Ці мае фота адносіны да інфармацыі ў тэксце?

6 Ці вядомы рэсурс, на якім апублікаваная навіна? 
Ці падпісаўся аўтар паведамлення?

7 Ці ёсць спасылкі на першакрыніцу, на афіцыйныя рэсурсы 
(у выпадку неабходнасці), на экспертнае меркаванне?



РЭПАРТАЖ ПУБЛІЦЫСТЫКА

Жанр пазбаўлены эмоцый, 
які сцісла асвятляе бягучыя падзеі

Жанр, накіраваны на кантакт з 
чытачом ці гледачом

Што? Дзе? Калі? Чаму? Як? Навошта?

Факты, факты, факты Факты, погляды, каментарыі, аргу-
менты, высновы
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ЯК АДДЗЯЛІЦЬ ФАКТЫ АД МЕРКАВАННЯЎ У МЕДЫЯ

1  ФАКТЫ ФАКТЫ
Факты ўтрымліваюць інфармацыю аб тым, што, дзе, калі адбылося, лічбы, вынікі даследаванняў і да т.п.
— факт — тое, што адбылося ў рэальнасці, зафіксавана, можна праверыць і пацвердзіць іншымі фактамі
— факт не дае ніякіх ацэнак ці заклікаў да чаго-небудзь

2  МЕРКАВАННI МЕРКАВАННI
Меркаванне ў тэксце можна знайсці ў выглядзе каментара, здагадкі, высновы, ацэнкі і г.д. 
— меркаванне заўсёды выказвае суб'ектыўнае стаўленне, эмацыйна афарбавана, можа ўтрымліваць 
      заклік да дзеяння 
— адрозніць меркаванне ад фактаў можна з дапамогай слоў-маркераў, якія дапамагаюць распазнаць 
      наяўнасць ацэначнай інфармацыі ў тэксце:
— адкрытае меркаванне: на мой погляд  здаецца… падобна... я лічу ... 
— схаванае меркаванне: гэта значыць... усе гэта разумеюць... відавочна... 
— выкарыстанне якасных прыметнікаў таксама сведчыць аб ацэначнай інфармацыі ў тэксце: 
      стары-малады, сумленны-несумленны, карысны-шкодны

3  ФАКТЫ I МЕРКАВАННI Ў МЕДЫЯ ФАКТЫ I МЕРКАВАННI Ў МЕДЫЯ

4  ПРЫМЕТЫ ЯКАСНАГА МЕДЫЯКАНТЭНТУ: ПРЫМЕТЫ ЯКАСНАГА МЕДЫЯКАНТЭНТУ:
— баланс меркаванняў пра падзею (не менш за два розныя пункты гледжання)
— дакладнасць і паўната перадачы фактаў і інфармацыі
— аддзяленне фактаў ад меркаванняў / каментарыяў
— абавязковая спасылка на крыніцу інфармацыі
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ПЫТАННІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРЫЁМАЎ У РЭКЛАМЕ

1

Маніпуляванне эмоцыямі. 
У роліку закранаюцца пачуцці і выклікаюцца станоўчыя эмоцыі 
(выкарыстанне вобразаў шчаслівай сям'і, закаханых людзей, 
музычнае афармленне, гумар і інш.)

2
Прыцягненне зорак шоу-бізнесу, спорту, кіно. 
Стварэнне эфекту прывабнасці тавару ці паслугі, 
якую прапануе купіць любімы акцёр, «зорка» спорту і інш.

3
Паказ тавараў у найлепшым святле. 
Тавары і паслугі паказаны як бездакорныя, лепшыя ў параўнанні з іншымі, 
дэманструюцца ў ідэальных сітуацыях.

4
З'яўленне ў кадры экспертаў. 
Стварэнне эфекту аўтарытэту з дапамогай акцёраў 
ва ўніформе, якія прадстаўляюць спецыялістаў 
у асобных сферах.

5
Маніпуляванне лічбамі. 
Выкарыстанне неакругленых лічбаў у цане тавару (напрыклад, 8,99 р.), 
пэўнага парадку лічбаў, паказ велічыні зніжкі).

 ВЫСВЕТЛІЦЕ, ЦІ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА Ў РЭКЛАМЕ НАСТУПНЫЯ ПРЫЁМЫ: ВЫСВЕТЛІЦЕ, ЦІ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА Ў РЭКЛАМЕ НАСТУПНЫЯ ПРЫЁМЫ:

 ЗРАБІЦЕ ВЫСНОВЫ: ЗРАБІЦЕ ВЫСНОВЫ:

1 Наколькі дакладна адлюстроўваюцца  тавары і паслугі ў рэкламе?

2 Пра што замоўчвае або 
што наўмысна ўтойвае дадзеная рэклама?
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ПРАВЯРАЕМ НАЯЎНАСЦЬ СТЭРЭАТЫПАЎ У РЭКЛАМЕ

1  ХТО?  ХТО? 
У якой ролі выступае чалавек у рэкламе?
• Эксперт?
• Прыватная асоба або прафесіянал?
• Хатняя гаспадыня або зорка спорту?

2  ДЗЕ?  ДЗЕ? 
У якім атачэнні знаходзіцца чалавек, якога паказваюць у рэкламе? 
• Ён на працы, дома, на кухні, на канапе, у трэнажорнай зале?

3  ЯК? ЯК?

4  ШТО? ШТО?
   Што і як прапануе рэклама?
• Якія характэрныя рысы можна вылучыць у тыповых мужчынскіх і жаночых вобразах у рэкламе?

Як у рэкламе паказаны чалавек?
• Ён актыўны або пасіўны?
• Ён творца падзей або ахвяра абставін?
• Ён усміхаецца або заклапочана хмурыцца?
• Як падаюцца яго імя і пасада: цалкам або скарочана?
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ЯК АНАЛІЗАВАЦЬ РЭКЛАМНЫ РОЛІК?

1 Апішыце свае эмоцыі, пачуцці, асацыяцыі, якія ўзнікаюць у час прагляду роліка.

2
Звярніце ўвагу на слоган роліка. 
Як вы думаеце, чаму ён менавіта такі? 
Які сэнс у яго закладваецца?

3 Звярніце ўвагу на сюжэт. 
Дзе разгортваецца дзеянне? Якія дзеянні ўхваляе ролік?

4 Звярніце ўвагу на музычны фон. 
Які настрой ствараецца?

5 Звярніце ўвагу на дзеючых асоб. 
Хто з’яўляецца героямі роліка? Што яны робяць? З якім настроем?

6 Што дэманструюць у роліку фізічна прывабныя людзі, 
а што — непрывабныя?

7 Як выглядаюць у роліку мужчыны і жанчыны, дзеці, пажылыя людзі? Чаму?

ПАМЯТКІ, РАЗДАТКІ, ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРАЦЫ

Якія яшчэ заканамернасці можна прасачыць?



8 Чаму менавіта ў гэтым месцы і менавіта ў гэты час
з'явіўся чалавек з фотаапаратам?
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ПАМЯТКА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФАТАГРАФІІ

1 Апішыце асоб, якіх вы бачыце на фота, а таксама іх дзеянні і / 
або аб'екты на здымку.

2
Як згрупаваныя людзі і / або аб'екты? 
Апішыце, што вы бачыце на заднім плане, 
на пярэднім плане, у цэнтры, злева 
і справа на фатаграфіі.

3 Што, на вашу думку, адбываецца на гэтым фота?

4
Хто гэтыя людзі? 
Чым яны займаюцца? 
Якія гэта аб'екты?

5 Калі, на вашу думку, быў зроблены здымак (год, перыяд, падзеі).

6
Ці ёсць на самім фота тэкст: 
плакаты, рэклама, надпісы? 
Ці ёсць подпіс на абароце фота? Пра што ён?

7
Гэта пастановачнае фота? 
Людзі пазіравалі перад фотакамерай?

9 На якія пытанні фатаграфія не можа адказаць? 
Якая інфармацыя адсутнічае?
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ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТЫ З ПОСТАРАМ ФІЛЬМА

1 Ці дае постар разуменне жанру кінафільма? 
Які гэта жанр?

2 Якімі сродкамі перадаецца 
галоўная ідэя (меседж) фільма?

3 Ці ёсць  на постары слоган? Якія 
малюнкі выкарыстоўваюцца?

4 Ці знаёміць постар з галоўнымі героямі, акцёрамі?

5 Як зацікаўлена глядацкая аўдыторыя?

 АБАВЯЗКОВАЯ І ДАДАТКОВАЯ ІНФАРМАЦЫЯ НА ПОСТАРЫ: АБАВЯЗКОВАЯ І ДАДАТКОВАЯ ІНФАРМАЦЫЯ НА ПОСТАРЫ:

• назва кінастужкі
• імя рэжысёра і назва студыі-вытворцы
• дата прэм'еры
• ці ёсць узроставыя абмежаванні
• прызы і ўзнагароды



8  «Аўтарытэтнае» меркаванне.

ПАМЯТКІ, РАЗДАТКІ, ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРАЦЫ

34

ТЭХНІКІ МАНІПУЛЯЦЫЙ

1   Гульня на эмоцыях

2  «Прычапны вагон» (Рабі, як усе!)

3  Псеўданавуковасць

4 Сведчанні (Экспертная ацэнка)

5  Паўторы

6 Негатыў пра суперніка 

7 Паўпраўда (адбор фактаў, экспертаў)
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ПЫТАННІ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕДЫЯПРОФІЛЮ ПЕРСОНЫ

1 У якіх сацыяльных сетках ёсць уліковы запіс (акаўнт)?

2 Ці выкарыстоўваецца  асабістае фота ў медыяпрофілі? 
Якая асабістая інфармацыя з'яўляецца агульнадаступнай?

3 Як часта выкарыстоўваецца Сетка?

4
Якія фатаграфіі пераважаюць у стужцы:
— з адпачынку, падарожжаў, сямейных свят, значных падзей
— сэлфі
— аб прафесійнай дзейнасці, вучобе

5
Хто бачыць паведамленні? 
Для якой аўдыторыі ствараюцца паведамленні, выкладваюцца пасты?
— для ўсіх без абмежавання доступу
— для сяброў сяброў
— толькі для сяброў

6
Аб чым часцей за ўсё пасты, публікацыі:
— дзеліцца карыснай інфармацыяй, 
      уласнымі назіраннямі, вопытам калег і інш.
— піша пра сябе, дзеліцца лайфхакамі, тэстамі, 
      публікуе віншаванні

7 Зрабіце выснову, для якіх мэт створаны акаўнт
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ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТЫ З ФАТАГРАФІЯЙ ПОМНІКА І МЕМАРЫЯЛА

1

• Як вы лічыце, каму прысвечаны гэты помнік? Што нам гавораць элементы, сімвалы, дэталі?
• Якую гісторыю распавядае помнік?
• Хто і пра што тут нагадвае?
• Якія каштоўнасці нясе помнік? Гэта адпавядае вашым каштоўнасцям?
• Якая функцыя помніка ў публічнай прасторы?
• Прапануйце назву для гэтага помніка і абгрунтуйце яе.
• Калі б вы былі мэрам, вы б дазволілі паставіць гэты помнік?

 УВАЖЛІВА РАЗГЛЕДЗЬЦЕ ФАТАГРАФІЮ ПОМНІКА 
 І АДКАЖЫЦЕ НА НАСТУПНЫЯ ПЫТАННІ:
 УВАЖЛІВА РАЗГЛЕДЗЬЦЕ ФАТАГРАФІЮ ПОМНІКА 
 І АДКАЖЫЦЕ НА НАСТУПНЫЯ ПЫТАННІ:

2 ЗНАЙДЗІЦЕ ІНФАРМАЦЫЮ ПРА ПОМНІК (ЯК НАЗЫВАЕЦЦА, 
КАМУ ПРЫСВЕЧАНЫ, ХТО З'ЯЎЛЯЎСЯ ІНІЦЫЯТАРАМ 
МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫІ, ДАТА АДКРЫЦЦЯ). ПАРАЎНАЙЦЕ 
ГЭТУ ІНФАРМАЦЫЮ З УЛАСНЫМІ МЕРКАВАННЯМІ.

ЗНАЙДЗІЦЕ ІНФАРМАЦЫЮ ПРА ПОМНІК (ЯК НАЗЫВАЕЦЦА, 
КАМУ ПРЫСВЕЧАНЫ, ХТО З'ЯЎЛЯЎСЯ ІНІЦЫЯТАРАМ 
МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫІ, ДАТА АДКРЫЦЦЯ). ПАРАЎНАЙЦЕ 
ГЭТУ ІНФАРМАЦЫЮ З УЛАСНЫМІ МЕРКАВАННЯМІ.

3
КАЛІ ПОМНІК УСТАЛЯВАНЫ НЯДАЎНА, ЗНАЙДЗІЦЕ Ў
ІНТЭРНЭЦЕ ТРЫ ПУБЛІКАЦЫІ З ГЭТАЙ ФАТАГРАФІЯЙ АБ 
АДКРЫЦЦІ ПОМНІКА. 
АДКАЖЫЦЕ НА НАСТУПНЫЯ ПЫТАННІ:

КАЛІ ПОМНІК УСТАЛЯВАНЫ НЯДАЎНА, ЗНАЙДЗІЦЕ Ў
ІНТЭРНЭЦЕ ТРЫ ПУБЛІКАЦЫІ З ГЭТАЙ ФАТАГРАФІЯЙ АБ 
АДКРЫЦЦІ ПОМНІКА. 
АДКАЖЫЦЕ НА НАСТУПНЫЯ ПЫТАННІ:

• Якія загалоўкі выкарыстоўваюцца ў розных медыя?
• Ці адрозніваюцца меседжы (асноўныя пасылы, ідэі) публікацый? Сфармулюйце іх.
• Каму належаць медыя? На якую аўдыторыю яны арыентаваныя?



ПАМЯТКІ, РАЗДАТКІ, ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРАЦЫ

37

АНАЛІЗ ВЫПУСКУ НАВІН  (ІНСТРУКЦЫЯ)

1 Дата выпуску навін _________

2 Выпуск навін (назва канала, перадачы) ________

3 Вядучыя (прозвішчы рэпарцёраў)____________

4
Колькасць сюжэтаў агульная _____, пра дарослых ____, 
пра моладзь і дзяцей_____.  
Ці адпавядае гэта складу грамадства? 

5 Коратка апішыце навіну, якую можна ахарактарызаваць 
як тыпова «дзіцячую», «падлеткавую» ці «дарослую» __________.

6

Выберыце асобную навіну з выпуску і адкажыце на пытанні:
— Ці прысутнічаў у ёй эксперт? (так, не)
— Калі так, то ўкажыце, хто выступіў у ролі эксперта - 
мужчына/жанчына, сталы/малады, нацыянальнасць _______?
— Ці прысутнічае ў навіне ахвяра падзеі? (так, не)
— Калі так, то ўкажыце, хто выступіў у ролі ахвяры  -
мужчына/жанчына, сталы/малады, нацыянальнасць _______?
— Ці прысутнічае ў навіне прыгнятальнік? (так, не)
— Калі так, то ўкажыце, хто выступіў у ролі прыгнятальніка — 
мужчына/жанчына, сталы/малады, нацыянальнасць _______?

7 Зрабіце высновы пра гендарныя, узроставыя і нацыянальныя стэрэатыпы ў навінах: 
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ФОРМА АЦЭНЬВАННЯ ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСАЎ

21-26 балаў – вялікая верагоднасць, што рэсурс карысны,  12-20 – магчыма, гэта карысны рэсурс, аднак
трэба ўважліва правяраць інфармацыю, 0-11 – хутчэй за ўсё, гэта ненадзейны рэсурс.
21-26 балаў – вялікая верагоднасць, што рэсурс карысны,  12-20 – магчыма, гэта карысны рэсурс, аднак
трэба ўважліва правяраць інфармацыю, 0-11 – хутчэй за ўсё, гэта ненадзейны рэсурс.

ТАК ЧАСТКОВА НЕ ЗАЎВАГІ

1. Ці адпавядае назва сайта зместу? Ці дастаткова 
прапісана мэта сайта?

На сайце павінны быць - 
раздзел (Пра нас, 
Аб праекце, Аўтары і т. п)
- або падзагаловак назвы 
сайта,
- або інфармацыя на 
першай (дамашняй) 
старонцы.
У артыкуле можа быць 
прапісана стаўленне 
аўтара да праблемы.

2 1 0

2. Ці зразумела, каму належыць сайт?
(Арганізацыя? Фізічная асоба? Хто аўтары сайта? 
(Калі вядомая арганізацыя — 2, асоба — 1, 
невядома — 0)

2 1 0

3. Ці можна сцвярджаць, што гэты сайт аб’ектыўны, 
бесстаронні, што ён не прасоўвае інтарэсы 
камерцыйных, палітычных, сацыяльных праектаў? 
Ці вы бачыце праявы перадузятасці?

2 1 0

4. Калі адказ на пытанне 3 “Часткова” ці  “Не”, то ці 
спрабуюць аўтары прадстаўляць інфармацыю 
збалансавана, непрадузята: выкарыстоўваюць 
неманіпулятыўныя, эмацыйна нейтральныя словы, 
асвятляюць розныя пункты гледжання?

2 1 0

5. Ці дае сайт унікальную, карысную інфармацыю, 
да якой няма шырокага доступу, якой няма на 
іншых вядомых рэсурсах?

2 1 0

6. Ці мае сайт спасылкі на іншыя надзейныя 
крыніцы для пацвярджэння дадзеных/ інфармацыі/ 
фактаў? Ці аформлены гэтыя спасылкі 
належным чынам?

2 1 0

7. Ці маюцца дадзеныя аб прафесійных дасягненнях 
аўтараў сайта/артыкула? Ці можна ім давяраць? 
Ці маюць аўтары адпаведную спецыяльнасць і 
дастатковую кампетэнтнасць у тэме?

2 1 0 Праверыць: у пошукавіку Google 
уставіць імя аўтара і галоўнае слова 
па тэме артыкула.

8. Ці з’яўляецца арганізацыя (аўтары) дастаткова 
аўтарытэтнымі? Ці маюць іншыя сайты паважаных
і прафесійных арганізацый спасылкі на гэты рэсурс?

2 1 0 Для высвятлення: а) у пошукавіку 
Google link: і адрас сайта. Напрыклад: 
link: www.website.com
б) загрузіць https://alexa.com 
уставіць адрас сайта ў вакно 
пошука і паглядзець, колькі сайтаў 
спасылаецца на гэты сайт.

9. Ці абнаўляецца гэты сайт? Як часта? Ці не 
састарэлыя дадзеныя ён прадстаўляе?

Для высвятлення: а) напісана на сайце 
ўнізе; б) загрузіць https://archive.org, 
праверыць дату стварэння, абнаўленні, 
зафіксаваныя праектам.

2 1 0

10. На сайце/артыкуле адсутнічае відавочная 
рэклама тавару / ідэі/ паслугі? Дакладна 
аддзяляюцца факты ад іх інтэрпрэтацыі?

2 1 0

11. Ці дакладная, граматная, ветлівая мова сайта?2 1 0

12. Ці з’яўляюцца на сайце выявы / дыяграмы 
аўтэнтычнымі (зробленымі аўтарамі сайта / 
артыкула), а не пазычанымі з іншых крыніц? Ці ёсць 
спасылкі на тыя крыніцы, з якіх узяты выявы?

2 1 0 Для высвятлення: а) Падвесці курсор 
да выявы і пры націснутай правай 
клавішы мышы “Шукаць выявы Google” 
знайсці найстарэйшую выяву. 
б) Уставіць у браўзер (Chrome, Mozilla 
Firefox) дадаткі для пошуку выяў (Хто 
скраў мае малюнкі? Who stoles 
my picture?)

13. Ці з’яўляецца змест сайта лагічным, 
зразумелым для мэтавай групы?

2 1 0

Інструкцыя: Карыстайцеся спісам пытанняў, які прыведзены ніжэй, і лічыце балы, каб вызначыць надзейнасць 
сайта/артыкула. Магчыма, некаторыя пункты трэба будзе змяніць з улікам розных мэт выкарыстання сайтаў.

Заўвага. Сур’ёзныя навуковыя артыкулы і сайты звычайна закрытыя 
для масавых наведванняў, маюць падпіску для прафесіяналаў. 
Мовай навукі лічыцца англійская мова. 
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КЛЮЧАВЫЯ ПЫТАННІ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕДЫЯТЭКСТУ

АЎТАРСТВА 
&
АЎДЫТОРЫЯ

АЎТАРЫ

МЭТЫ

ЭКАНОМІКА

УЗДЗЕЯННЕ

АДКАЗ

Хто гэта зрабіў?

Навошта гэта было зроблена? 
Што хацелі ад мяне аўтары?
Каму адрасавана пасланне і чаму вы так думаеце?

Хто за гэта заплаціў? Каму належыць выданне?

Хто можа атрымаць карысць ад гэтага паслання?
Каму можа быць нанесена шкода?
Ці карыснае гэта паведамленне для мяне і людзей, падобных да мяне?
Што апавядальнік хоча, каб я запомніў?

Што я магу зрабіць у адказ на гэта паведамленне?

ПАВЕДАМЛЕННЕ 
&
ЗНАЧЭННЕ

ЗМЕСТ

МЕТАДЫ

ІНТЭР-
ПРЭТАЦЫЯ

Пра што гэта паведамленне (і што прымушае мяне так думаць)?
Якіх высноў ад мяне чакалі?
Якія ідэі, каштоўнасці, інфармацыя і/ці пункты гледжання даносяцца ці навязваюцца?
Што важнае засталося недасказаным?

Якія тэхнікі данясення інфармацыі выкарыстоўваюцца і чаму?
Як гэтыя тэхнікі суадносяцца з мэтай?

Ці могуць розныя людзі зразумець гэта паведамленне па-рознаму?
Як я зразумеў (-ла) гэта паведамленне і што я даведаў(-ла)ся пра сябе, 
зыходзячы з маёй рэакцыі або тлумачэння?

РЭПРЭЗЕНТАТЫЎ-
НАСЦЬ
&
РЭАЛЬНАСЦЬ

КАНТЭКСТ

ДАВЕР

Калі паведамленне было падрыхтавана? Пры якіх абставінах? 
Дзе і як распаўсюджана?

Гэта факт, чыёсьці меркаванне, інтэрпрэтацыя ці нешта яшчэ?
Наколькі праўдападобна гэта (і чаму вы так думаеце)?
Якая крыніца інфармацыі, ідэй або сцвярджэнняў?
Ці можна давяраць гэтай крыніцы?






