Таня Евтимова и Венета Панкова – Дигиталните звезди от ПГТ „Проф. д-р Асен
Златаров“
Таня Евтимова и Венета Панкова от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас са
новите Дигитални звезди, които ви представяме в рамките на кампанията Дни на
медийната грамотност 2019.
По повод патронния празник на гимназията на 15 февруари 2019, двете учителки
органзират урок по медийна грамотност за учениците от 8, 9 и 10 клас и техни колеги
преподаватели.
Ето какво ни писаха те самите за урока, който са провели:
„Започнахме открития урок с темата за фалшивите новини, за да „разчупим ледовете“.
За целта подбрахме едно видео от ресурсите, публикувани на сайта на Коалицията за
медийна грамотност: http://gramoten.li/програми-за-училищата/. Видеото, подготвено от
АЕЖ-България:
http://www.aej-bulgaria.org/bul/cast.php?post=7129&c=339
показва
няколко различни аспекта по темата. В него редакторите от отдел "Мониторинг" на
предаването „Господари на ефира“ - Ирина Иванова, Александра Кенанова - Първанова
и Николай Николов споделят опит в преследването на фалшиви новини. Видеото
провокира дискусия. Учениците бяха учудени как може да се показват фалшиви видеа
дори по национални медии.
Втората тема, която включихме бяха рисковете, свързани с актуалния феномен в
онлайн общуването, познат като „Секстинг“-а. Спряхме се на тази тема, т.к. миналта
година отново организирахме подобен урок, на който дискутирахме онлайн тормоза.
Следвахме подробния план на урока, който е предоставен на сайта на Safenet.
Учениците обаче се почувстваха неудобно и не пожелаха да коментират какво е за тях
любовта. Показахме следното видео: https://www.youtube.com/watch?v=my_At1Vq-Vc и
след това дискутирахме – какво се е случило? Кой е главният герой? Имат ли те връзка?
Водехме се по въпросите от плана на урока. Никой от учениците не беше чувал думата
„секстинг“, но знаеха какво е секс и текстинг. Обобщихме какво е секстинг, какви са
рисковете и какво е важно да знаем, ако попаднем в подобна ситуация.
Учениците обсъдиха и как изпозлват чужди снимки, как изпращат свои снимки на
приятели, както и си дадоха сметка, че тези снимки остават вечно някъде в
пространството.
Колегите, които присъстваха на урока останаха впечатлени и ни поздравиха за това,
което правим. Те споделиха, че подобни теми не се учат в училище, в рамките на
традиционните учебни предмети.
Темата на открития урок е много актуална, защото младежите често разпространяват
свои снимки, показващи голота, без да осмислят какви могат да бъдат последствията от
това.
Би било хубаво да има възможност за повече такива часове в училище.“
А ние се надяваме да има повече такива учители като Таня Евтимова и Венета Панкова,
които истински се интересуват от учениците, на които преподават, познават
проблемите им и търсят решенията в дискусия.
В рамките на Дни на медийна грамотност 2019 призовахме учители и училища от
цялата страна да се включат със своя инициатива за повишаване медийната грамотност
на учениците, или да използват ресурсите и програмите, разработени от Коалицията за
медийна грамотност.
Ако и вие смятате, че е важно децата да „плуват“ подготвени в океана от информация и
медии, може да се включите по всяко време на годината с ваша идея или да ползвате
готовите
планове
и
презентации
на
уроци
от
сайта
ни:

http://gramoten.li/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0
%B0/

