Державний навчальний заклад
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ
Глобальний медійний проект
«Школа медіа-грамотності для учнівської молоді
та мешканців міста»

Початок реалізації:

вересень 2017 року

Мета проекту:

Виховання у молоді культури споживання
інформації; навчання учнів азам виробництва медіапродуктів; екскурс з орієнтації у сучасному
інформаційному просторі; виховання з учнів
медійно-грамотних, захищених від негативного
впливу пропаганди громадян.
Форма проведення: регулярні лекції та практикуми з
опанування медіа-грамотності за спланованим
розкладом

Прийоми
викладення:

Лекційні заняття: «Що собою являє сучасний медіапростір»; «Специфіка поширення інформації в
мережі Інтернет»; «Як фільтрувати інформацію та
захиститися від негативного впливу пропаганди»;
«Поглиблене вивчення основних суб’єктів медіапростору»; курс лекцій зі створення власних медіапродуктів у різних журналістських та інформаційних
жанрах. Практикум: «Самостійна розробка у групах
концепції видання та його створення – від написання
матеріалів до верстки та друку»; «Створення
журналістських відео-матеріалів: робота у кадрі,
зйомка,
монтаж»;
«Відпрацювання
навичок
інтерв’ювання, написання текстових матеріалів»

Наслідки роботи:

Команда новаторів МВПУПІТ вийшла в півфінал
Міжнародного
конкурсу
та прийняла
участь
у Презентації інноваційних проектів «U-Inn Pitching
Day» — Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини. Команда навчального
закладу
«Медіа-освітяни»
представила
громадськості
інноваційний
проект
«Школа
медіаграмотності».
Зміст
проекту —
основним
із принципів
демократії є право кожної людини на отримання
інформації. Мета проекту — навчити молодь
в повній мірі втілювати в життя це своє право. Ідея
є інноваційною, тому що вона пропонує виховання
у підростаючого
покоління
прогресивного
світосприйняття
через
вивчення
основного
інструменту
впливу
сучасності —
масової
комунікації.
Цілі проекту «Школа медіаграмотності»:
 виховати
в учнів
культуру
споживання
інформації;
 навчити
учасників
захищатись
від
негативного впливу пропаганди та маніпуляцій;
 культивувати усвідомлення можливостей
масової
комунікації
в процесах
боротьби
за дотримання
прав
людини
та розбудови
громадянського суспільства.
Завдання проекту «Школа медіаграмотності»:
 створення молодіжних навчальних груп
з представників різної статі, соціальних верств
та громадянських позицій;
 залучення
учасників
до комунікаційних
процесів, у ході яких очікується підвищення
лояльності учнів до протилежних ідеологічних
концепцій (поглядів на життя, суспільного устрою,
моделей поведінки тощо);
 ознайомлення учнів із базовими принципами
функціонування
сучасного
інформаційного
простору, його основними ризиками та викликами
в контексті дотримання прав людини та побудови
демократичного суспільства.

Презентація школи висвітлена на веб-сайті ДНЗ «МВПУПІТ» за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=WB8fZkfuP1Y

