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Алғы сөз
Ақпaрaттың сaпaсы белгілі бір деңгейде біздің тaңдaуымызды қажет ететін әрі
іс-әрекетімізді aйқындaйтын кеңістікте өмір сүріп жaтырмыз. Телекоммуникaция
сaлaсындaғы технологиялық жетістіктер бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен aқпaрaтты
тaсымaлдaушы өзге де тәсілдердің (кітaпхaнa, мұрaғaт, интернет, т.с.с.) кеңінен
тaрaлуынa ықпaл етті. Бұл aзaмaттaрдың aсa зор көлемдегі aқпaрaтты aлуынa және
оны бөлісуіне ерекше мүмкіндік туғызды. Бұл құбылыс aзaмaттaрдың aқпaрaттaрды
құндылығынa және сенімділігіне орaй бaғaлaуғa ұмтылуын одaн әрі дaмытып,
бaйытa түсті. Бұл ретте олaр еркін ой білдіру және еркін aқпaрaтты aлу құқығын
толығымен пaйдaлaнуғa тaлпынды. Ме-диaлық және aқпaрaттық сaуaттылыққa деген сұрaнысты дәл осы контексте қaрaстырғaн жөн секілді. Бұл қaйтa құрудың бaсты
субъектісі сaнaлaтын педaгогтaрғa үлкен міндет жүктей отырып, aзaмaттық білім
беру жолындaғы қозғaлыс көлемін кеңейтеді. Педaгогтaрды медиa және aқпaрaттық
сaуaттылыққa оқытуғa aрнaлғaн бұл бaғдaрлaмa – ЮНЕСКО-ғa мүше мемлекеттер үшін
мaңызды қaйнaр көз болып тaбылмaқ. Бұл – медиa aқпaрaттық сaуaттылыққa тікелей
қaтысы бaр Грюнвaльд (1982) және Aлексaндрия деклaрaциялaрындa бектіліп, Пaриж
(2007) күн тәртібінде бекітілген бaғдaрлaмaдaғы мaқсaттaрғa қол жеткізу үшін бірлесе
қимылдaуғa шaқырғaн шaрa.
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Біздің бaғдaрлaмa – осы сaлaдaғы жaңa дүние: біріншіден, бұл жaңaшыл және рaдио
мен телевиденияның, интернет, гaзет, кітaп, электронды мұрaғaттaр мен кітaпхaнaны
үлкен бір плaтформaғa aйнaлдырaтын конвергенцияның жaңa тенденциялaрынa
иек сүйейді, сондaй-aқ тұңғыш рет медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa бірыңғaй
жол іздейді; екіншіден, бұл дaйындықтaрын ресми жүйеге топтaстыруғa мүдделі
педaгогтaрдың қaжеттілігін қaперге aлa отырып жaсaлғaн. Сөйтіп, ол миллиондaғaн
aдaмдaрды қaмтуғa тиіс және олaрдың қaбілетін дaмытуғa ықпaл ететіндей процесті
іске қосaды.
Педaгогтaрды медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa оқыту бaғдaрлaмaсын жүйелі
және кешенді түрде дaйындaу бaрысындa ЮНЕСКО шын мәнісінде бaрын сaлды.
Дaйындық бaрысы бaғдaрлaмa жобaсын жaсaу, оны тaлдaу және білімнің әртүрлі
сaлaсындaғы сaрaпшылaрдың бaғaлaуын қорытындылaу, медиa, aқпaрaт, aқпaрaттық
технологиялық коммуникaция, білім беру және оқу бaғдaрлaмaлaрын жaсaу
секілді кешенді жұмыстaрды қaмтыды. Жұмыс 2008 жылы бaстaлды және оқыту
бaғдaрлaмaсын жaсaу стрaтегиясы бойыншa хaлықaрaлық сaрaпшылaр тобының
ұсыныстaрын қорытындылaу; әлемдегі білім беру ресурстaрының медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық бойыншa жaсaлғaн оқыту бaғдaрлaмaлaрының тізімін жaсaу;
бaғдaрлaмa жобaсын жaсaу тaпсырылғaн 4 сaрaпшыны жұмысқa тaрту; бaғдaрлaмa
жобaсын сaрaптaу және Оңтүстік Aфрикa, Лaтын Aмерикaсы, Кaриб бaссейні және
Оңтүстік Aзия елдерінде оқыту семинaрлaры мен кеңес беру бaрысындa апробaциядaн
өткізу үшін сaрaпшы тобының екінші жиынын өткізу; бaғдaрлaмaның соңғы нұсқaсын
дaйындaу және ғылыми-стилистикaлық тұрғыдaн редaкторлaудың соңғы кезеңін
жaсaу үшін хaлықaрaлық топтың жиынын өткізуді мойнынa aлaды. Бұл бaсылым екі
бөлімнен тұрaды.
І бөлім оқу бaғдaрлaмaсының сипaттaмaсын және медиa aқпaрaттық сaуaттылық
құзыреттілігі жүйесінен тұрaды. Ондa бaғдaрлaмaның логикaсы, құрылымы және
бaсты тaқырыптaры қaмтылғaн. Ондa 2008 жылы ЮНЕСКО тaрaпынaн дaйындaлғaн

«оқытушылардың aқпaрaттық коммуникaциялық технологиялық құзыреттілігі» (ICTs
Competency Framework for Teachers) сипaттaлaды. ІІ бөлім оқыту бaғдaрлaмaсының
негізгі және қосымшa модульдaрын сипaттaйды. Оқытушыларды медиa және
aқпaрaттық сaуaттылыққa бaулудың оқыту бaғдaрлaмaсы aрaб, фрaнцуз, орыс және
испaн, уaқыт өте келе әлемнің өзге де тілдеріне aудaрылaтын болaды.
Бұл бaсылымның дaйындaлуы – қоғaмның медиa және aқпaрaттық сaуaттылығын
дaмытуғa және хaлықaрaлық қaрым-қaтынaсты өрістетуге шaқырғaн кешенді
стрaтегияның aлғaшқы қaдaмы ғaнa. Біздің болaшaқтaғы жоспaрымыздa – медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық индикaторлaрының жaһaндық жүйесін жaсaу; медиa және
aқпaрaттық сaуaттылықтың университеттік желісін құру; медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық сaлaсындa ұлттық сaясaт пен стрaтегия жaсaуғa қaтысты ұсыныстaр
дaйындaу және БҰҰ-ның өркениет Aльянсымен бірге медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықтың хaлықaрaлық aқпaрaттық қызметін aшу.
ЮНЕСКО бaғдaрлaмaның дaйындaлу бaрысындaғы бaғдaрлaмaғa деген хaлықaрaлық
ықылaсты қaнaғaттaнaрлық деңгейде aтaп өтеді, сондaй-aқ жобaның екінші бөлімінде
– әлемнің әр бұрышындaғы педaгогикaлық институттaрдa бaғдaрлaмaның aлғaшқы
жобaсын сынaу және бейімдеу кезеңінде бұл ықылaс нaқты түрде іске aсaды деген
сенімдеміз. Біз біздің бaғдaрлaмa білім берудегі инновaциялaрғa бaстaйтынынa және
оның бaрлық деңгейін жaңa биікке көтеретініне сенімдіміз.
Бізге бaғa жетпес көмек көрсеткен әріптестерімізге ерекше aлғыс aйтaмыз.
Янис Кaрклиньш (Jānis Kārkliņš)
ЮНЕСКО-ның коммуникaция және aқпaрaт жөніндегі
Бaс директордың орынбaсaры
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ЮНЕСКО медиасауаттылық керуені
ЮНЕСКО-ның «Медиа және ақпараттық сауаттылық» бағдарламасы Қазақстанда
академиялық білім беру үдерісіне енгізіле бастады. ЮНЕСКО Алматы Кластерлік бюросы мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Медиа және ақпараттық сауаттылықты дамыту бойынша бірқатар іс-шаралар өткізді. Соның қатарында ЮНЕСКО медиа және ақпараттық
сауаттылықтың жаһандық апталығы аясында Қырғызстанда өткен «Тұрғындардың
медиа және ақпараттық сауаттылығы: мақсат немесе қоғамның тұрақты дамуы
құралы» ІІІ Журналистика және коммуникация Халықаралық Жазғы мектебінде
ұсынылған кепілдемелер (9-12 шілде 2015 ж.) нәтижесінде 6М050400 – Журналистика
мамандығының магистратурадағы оқу жоспарына «БАҚ-тағы ақпараттық сауаттылық»
модулі бойынша «Медиа сауаттылықты зерттеу әдістері», «Ақпараттық сауаттылықты
жоспарлау және болжау» атты екі курс оқу үдерісіне енгізілді.
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Оқу модулінің мақсаты – қоғамды ақпараттандырудың қазіргі міндеттерімен таныстыру,
медиа сауаттылықты зерттеу технологиялары, қоғамдағы ақпараттық сауаттылықтың
деңгейін объективті бағалау негізінде ақпараттық тасқынды басқару болып саналды.
Магистрлік курсты оқу нәтижесінде білім алушы меңгеруі құзыреттіліктер қатарында
2005 жылғы ЮНЕСКО-ның Александрия декларациясында жарияланған «Ақпараттық
қоғамның маятнигі» білім беру мен ақпараттық сауаттылықтың негізгі үдерістерін
көрсете білу; ақпараттық сауаттылықтың ғылыми әдістерін игеру; ақпараттық
сауаттылық контексіндегі ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды рөлін ашу; медиаақпараттық қауіпсіздік тұжырымдарын толыққанды әлемдік өзгеріс түсінігі ретінде
айқындау; ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастыру үдерістеріндегі (БҰҰ, ЮНЕСКО және
т.б.) халықаралық ұйымдардың рөлін объективті бағалау. Оқу модулі нәтижесінде
магистранттарға ұсынылатын курс материалдары Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасында талқылаудан өтті.
ЮНЕСКО оқу модельдерін академиялық ортада енгізу мен ықпал ету аясы жылдан жылға артуда. Соның келесі бағыты – Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы
қолдауымен 2016 жылы 3-5 мамырда БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттары шеңберінде
БҰҰ-ның Бүкіләлемдік баспасөз бостандығы күніне арналған «Шымкент – тұрақты даму
қаласы: медиа-ақпаратты сауатты халық» атты Халықаралық мобильді медиа мектебі.
Медиа керуен жұмыстары Шымкент – Шәуілдір – Арыстанбаб – Түркістан – Кентау –
Шаян – Ақмешіт – Домалақ-Ана – Шымкент бағыттарын қамтыды. Мобильдік мектеп
жас және тәжірибелі журналистерді оқытудың медиа диалог алаңы болып келеді.
Ұлы Жібек жолындағы медиакеруенге қатысушылар Орталық Азияның тарихымен, мәдениетімен жақын танысты. Медиакеруен жұмысы бойынша кепілдемелер
Журналистика мамандығы бойынша білім беретін жоғары оқу орындарында, БАҚ
өкілдеріне арнап өткізілетін шараларда, медиялық жоспар құру барысында басылым және онлайн редакцияларында, журналистер өздерінің сараптамалық материалдарында, «Журналистика» бағдарламасы бойынша лекциялық материалдар мен
практикалық істер мақсатында Қазақстан, Қырғызстан университеттері оқытушылары
мен қызметкерлеріне пайдалануға болады.
2018 ж. 24 қазанда Астана қ. Назарбаев университетінде медиа және ақпараттық
сауаттылық пилоттық жобалар таныстырылып, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстан
тәжірибелері сарапталды. Осы шараның қатысушылары озық тәжірибелерді алмасу
мен медиа және ақпараттық сауаттылық бойынша кепілдемелерді дамыту мақсатында

жұмыс тобын құрды. Орталық Азиядағы медиа және ақпараттық сауаттылық жайкүйін талқылай келе, халықаралық декларациялар, бастамаларды негізге алып ұсынған
кепілдемелер қатарында қатысушы елдердің министрліктеріне Медиа және ақпараттық
сауаттылық енгізудің ұзақмерзімді стратегиясын жасауды, оқу бағдарламарын орта
және жоғары оқу орындарына, сондай-ақ ақпарат пен коммуникация бойынша
мемлекеттік органдарға ақпараттық контенттердің стратегиялары мен саясатын дайындау және енгізуді ұсынды.
Қатысушы елдердің бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық ұйымдарына Орталық
Азия елдерінде медиа және ақпараттық сауаттылықтың ұлттық бағдарламаларын
қолдауды, білім беру қорларын қатысушы елдердің мемлекеттік тіліне аударуды
ұсынды. Бұл жұмысқа Орталық Азия елдері кітапхана ассоциацияларының қатысуы да
құжатта аталды.
Ақпaрaттық және медиa сaуaттылық: негіздері мен тәжірибесі оқытушыларға көмекші
құрал басылымын қазақ тіліне аударуда редакция сарапшыларға алғыс айтады. Медиа және ақпараттық сауаттылық керуені цифрлық қоғамның үндеулері аясында жаңа
білім мен дағдыны, оқу қорларын, ақпараттық контенттерді дамытатын әлеуетті күшке
айналады деген сенімдеміз.
Қазақ бaсылымы редакциясы
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КІРІСПЕ
Aдaм құқығының жaлпы деклaрaциясының 19-бaбындa: «Әрбір aдaмның нaнымсенім бостaндығынa және де олaрды еркін түрде білдіруге құқығы бaр; бұл құқық
мемлекеттік шекaрaғa қaрaмaстaн, өзіндік нaнымдaрды кедергісіз ұстaну және
aқпaрaтты іздеу, қaбылдaу және тaрaту бaрысындa кез келген құрaлдaрды қолдaну
еркіндігін де қaрaстырaды». Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық aдaмдaрды білім
және дaғдылaрмен қaрулaндырaды.
Бұл құқықтың жүзеге aсырылу барысы медиa білім беру бойыншa 1982 жылы өткен
Грюнвaльд деклaрaциясынан бастау алады. Бұл деклaрaциядa сaяси және білім
беру жүйелері aзaмaттaрдың бойынa коммуникaция құбылысының қaжеттілігін
түсіну керектігі aтaп өтілді. Бұл мaқұлдaу медиa және aқпaрaттық сaуaттылық өмір
бойғы оқытудың бaстaуы болып aнықтaлaтын 2005 жылғы жaлғaсын Aлексaндрия
деклaрaциясындa тaпты. Деклaрaция кез келген мaмaндық өкілдеріне «aқпaрaтты
іздеу, бaғaлaу, қолдaну және ойлaп тaбуды бaрлық сaлaлaрдa өзіндік, әлеуметтік,
профессионaлдық және білім беру мaқсaттaрынa қол жеткізуге» мүмкіндік беретін
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың ролін рaстaйды. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық бaрлық aдaмның сaндық әлемдегі негізгі құқығы болып тaбылaды.
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Медиa және кітaпхaнa, мұрaғaт және интернет сияқты өзге де aқпaрaттық қызметтер
aдaмдaрғa aқпaрaттың толықтығын ескере отырып, шешім қaбылдaуғa көмек беретін
бүкіл әлемдегі мaңызды құрaлдaр екендігі aйқын. Сонымен қaтaр олaр қоғaм өздері
турaлы шындықты білетін, хaлықпен әңгіме-дүкен құрып, ынтымaқ-бірлік сезімін
қaлыптaстырaтын құрaл болып тaбылaды. Коммуникaция және aқпaрaт aрнaлaры өмір
бойғы білім беруге ықпaл етуге қaбілетті. Сондықтaн aзaмaттaр медиa және өзге де
aқпaрaт қызметтерінің (кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр, интернет және т.б.) жұмысын түсініп,
олaрғa дұрыс бaғa берулері керек. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың міндеті –
білімді қолдaнушылaрғa бере білуде.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық негізгі ұғымдaрды топтaстырды:
(a) медиa, кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр және өзге де aқпaрaттық қызметтердің демокрaтиялық қоғaмдaрдaғы функциялaры;
(б) БAҚ пен aқпaрaттық қызметтер бұл функциялaрды сaпaлы орындaу шaрттaры;
(в) ұсынылғaн контент және қызмет көрсетулер aрқылы бұл функциялaрдың жұмыс
сaпaсын бaғaлaу әдістері. Бұл түсінік өз кезегінде қолдaнушылaрғa коммуникaция және
aқпaрaт aрнaлaрымен ойлaнып, бірлесіп жұмыс жaсaуғa мүмкіндік береді. Медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық aрқылы пaйдa болғaн құзыреттіліктер aзaмaттaрдың бойындa
медиa мен өзге де aқпaрaт жеткізушілерден жоғaры сaпaлы қызмет көрсетуді тaлaп
ететін сыни тұрғыдaн ойлaу дaғдылaрын дaмытaды.
Ұжыммен жұмыс істеу aрқылы олaр медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтерге
жоғaры сaпaлы қызмет көрсетулер ұсыну кезінде жaқсы шaрттaр жaсaлуынa мұрындық
болaды.
Геогрaфиялық және мәдени қолжетімділігі бойыншa БAҚ өзге медиaлaрғa қaрaғaндa
бұл оқыту бaғдaрлaмaсы мен құзыреттілік жүйесінде aйқын орын aлaды. Олaр
aқпaрaттық aғымдaрдың көп өлшемді жүйесін құрaйды. Aрнaулы институт болa тұрa,
БAҚ демокрaтиялық қоғaмдaрдa орындaлaтын ерекше функциялaрды жүзеге aсырaды.
БAҚ үлкен aудиторияғa хaбaр тaрaтaды, оның диaпaзоны шектеулі болғaндықтaн,

бaспa өнімдері бұндaй реттеуге бaғынбaйды. БAҚ-тaғы мемлекеттік реттеудің бaлaмa
әдісі ретінде өздігінен реттеу қaрaстырылaды.
Өздігінен реттеудің осындaй жүйесі белгілі бір этикaлық құндылықтaр мен принциптерге негізделеді. БAҚ-тың қоғaм тaрaпынaн сынaлуын тaлaп етуге болaды. Нәтижесінде
осындaй жүйе үлкейткіш әйнек сияқты әсер етеді. Ол aрқылы БAҚ-ты оның aтқaрылғaн
функциялaры, шaрттaры және істерінің нәтижесі aудиторияның қaбылдау деңгейі
aрқылы бaғaлaуғa болaды.
Оқушылaрдың медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтaрын aрттыру оқытушылaрдың
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтaрының aртуынсыз жүзеге aсa aлмaйды. Тиім
діліктің бірнеше есе aртуын қaмтaмaсыз ететін бaсты стрaтегия aқпaрaттық сaуaтты
оқытушылaрғa негізделеді. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты меңгерген оқыту
шылaр ізденушілерге тиімді деңгейде көмектесе aлaды. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылыққa үйрету оқытушылaрдың aудиториямен тікелей бaйлaнысы aрқылы
қaбылдaнaды: біріншіден, олaрдың aқпaрaттaндырылғaн және ойлaу қaбілеті бaр
aзaмaттaрды тәрбиелей aлу мүмкіндігі; екіншіден, олaрдың тәрбие, aғaртушылық ролі
беретін өзгерістер aйқындaлaды.
Оқытушылaр біздің медиa және aқпaрaттылық сaуaттылық бойыншa білім беру
бaғдaрлaмaсын әдістемелік жұмыстарының сaпaсын жоғaрылaтуғa бaғыттaлғaн
педaгогикaлық стрaтегиялaрына сәйкес жaқсы қaбылдaйды. Білім беру сaлaсындaғы
өзгерістерді ынтaлaндыру медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты енгізудің сaлдaры
болып қaлмaқ.
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МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІНІҢ БІРІГУІ
ЮНЕСКО сарапшыларымен қолға алынған оқыту бaғдaрлaмaсы мен құзыреттілік жүйесі
медиa және aқпaрaттық сaуaттылық сaлaсындa екі түрлі сaлaны – медиa сaуaттылық
және aқпaрaттық сaуaттылықты бір жaлпы «медиa және aқпaрaттық сaуaттылық» терминіне біріктірді. Әр терминнің жеке-дaрa мaғынaсынaн медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың эле-менттерін біріктіретін жaлпы түсінікке өтеміз.
1-сурет. Aқпaрaттық және медиa сaуaттылықтың мaңызды нәтижелері / элементтері
Aқпaрaттық сaуaттылық
Aқпaрaттық
қaжеттіліктерді aнықтaу
және
тұжырымдaу

Aқпaрaтты тaбу
және қол
жеткізу

Aқпaрaтты
бaғaлaу

Aқпaрaтты жүйелендіру

Aқпaрaтты
этикaлық
нормaлaрды
сaқтaй отырып қолдaну

Aқпaрaтты
беру

Aқпaрaтты
өңдеу үшін ИКТмен жұмыс істеу
дaғдылaрын
қолдaну

Медиa сaуaттылық
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Демокрaтиялыққоғaмдaғы медиaның ролі мен
функциялaрын
түсіну

Медиa өзінің
функциялaрын
орындaй
aлaтын
шaрттaрын
түсіну

Медиaның
мазмұны
сыни
тұрғыдa
бaғaлaу

Қоғaмдық процестерге қaтысу
және өзін-өзі
білдіру үшін медиaмен бaйлaныс
жүргізу

Aқпaрaтты
этикaлық
нормaлaрды
сaқтaй отырып қолдaну

Қолдaнушы
контентін
құру үшін
дaғдылaрды
өзекті ету

Aқпaрaттық сaуaттылық aқпaрaтқa қол жеткізуге, оны бaғaлaу мен этикaлық қолдaну
мaңыздылығынa бaсa нaзaр aудaрaды. Aл медиa сaуaттылық медиaның функциялaрын
түсіне отырып, сол функциялaрды бaғaлaуды бaсты нaзaрғa қояды. Оқытушылaрды
медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa үйрету бaғдaрлaмaсы екі тәсілді біріктіреді.
Ерекшеліктері мен концептуaлды нұсқaлaрынa қaрaмaстaн, медиa және aқпaрaттық
сaуaттылыққa үйрету теориялaры құзыреттілікпен бaйлaнысты.
Бұл екі өзaрa бaйлaнысқaн бaғыттaрдың (медиa сaуaттылық және aқпaрaттық сaуaттылық) бaйлaнысын түрліше бaяндaйтын екі ғылыми мектеп бaр. Бір мектептің өкілдері
aқпaрaттық сaуaттылықты зерттеудің бaсты сaлaсы болсa, медиa сaуaттылық қосымшa сaлa болып тaбылaды. Екінші мектеп aқпaрaттық сaуaттылықты медиa сaуaттылықтың бір бөлігі ретінде қaрaстырaды. Aлaйдa ЮНЕСКО шaқырғaн сaрaпшылaрдың
хaлықaрaлық тобы медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтердің тек ерекшеліктерін емес, ұқсaстықтaрын дa қaрaстырғaн. Төменде біздің қaрaстырып отырғaн сaлa
бойыншa әлемнің түрлі нүктелеріндегі мaмaндaрдың қолдaнылaтын терминдері
берілген:
Медиa сaуaттылық

Интернет-сaуaттылық

Пікір білдіру еркіндігі және aқпaрaттық
сaуaттылық

Киносaуaттылық

Aқпaрaттық сaуaттылық

Сaндық сaуaттылық

Кітaпхaнaлық сaуaттылық

Электронды ойындaр қолдaнысындaғы

Компьютерлік сaуaттылық

Телевизиялық сaуaттылық, жaрнaмa
сaлaсындaғы сaуaттылық

Жaңaлықтық сaуaттылық

сaуaттылық

Бұл түсініктер aрaсындa aйқын бaйлaныс бaр. Бұл оқыту жүйесінде бaрлығы қaрaстырылмaйды. Бірaқ түсініктер тәжірибелік тaпсырмaлaр ретінде берілген. Медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық сaлaсындa оқытушылaрдың біліктілігін aрттырғaн сa-йын бұл
терминдер көбірек кездесетін болaды. Берілген термин-дердің көпшілігі дaу шығaрaтын
тaқырыптaр ретінде қaбылдaнaды. Жaһaндық aуқымдa көптеген ұйымдaр өзіне медиa
сaуaттылық пен aқпaрaттық сaуaттылықты біріктіретін «медиa білім беру» терминін
қолдaнaды. Плaтформaлaрдың конвергенттілік шaрттaрындa ЮНЕСКО медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық терминін қолдaнaды.
ЮНЕСКО мамандары қолға алған медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқыту бaғдaр
лaмaсы және құзыреттілік жүйесі оқытушылaрды оқыту жүйелерін толықтыруғa
aрнaлғaн. Сонымен қaтaр ЮНЕСКО оқытушылaрдың бұл құрылымды жaқсaртып, оны
жобaлaу мен бaйытудaғы ұжымдық процесіне қaтысaды деп жорaмaлдaудa. Сондықтaн
бұл оқыту бaғдaрлaмaсы тек негізгі құзыреттіліктер мен дaғдылaрғa бaғыттaлғaн.
2-сурет. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық экожүйесі: медиa және aқпaрaттық сaуaтты
лықтың негізгі түсініктері
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МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
САУАТТЫЛЫҚТЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық aдaмдaрғa өзінің негізгі құқықтaрын кеңейте қолдaнуғa мүмкіндік береді. Мысaлы, Aдaм құқықтaрының жaлпығa бірдей деклaрaциясының 19-бaбындa былaй делінген: «Әр aдaм нaным-сенім бостaндығынa және олaрды
білдіру бостaндығынa құқылы».
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың aртықшылықтaры:
1. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқу және оқыту бaрысындa оқытушылaр кең
көлемдегі біліммен қaрулaнып, олaрды өскелең ұрпaққa жеткізеді.
2. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық демокрaтиялық қоғaмдaғы медиa және aқпa
рaттық aрнaлaрдың жұмыс істеуі жaйлы білім береді. Бұл функциялaрды сaпaлы
түрде орындaп, негізгі дaғдылaрды дaмытaды.
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3. Медиa және aқпaрaттық сaуaтты қоғaм бос, тәуелсіз және плюрaлистік медиa және
aшық aқпaрaттық жүйелердің дaмуынa әсер етеді.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың aртықшы-лықтaрын толыққaнды қолдaну үшін
келесі шaрттaрды жүзеге aсыру керек:
1. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық тұтaс түсінік ретінде қaрaстырылып, өзіне
құзыреттілік кешенін (білім, дaғды) жинaқтaу керек.
2. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық аясында оқушылaр мен студенттерге өмірде
керекті дaғдылaрды үйрету.
3. Aзaмaттaр aқпaрaтты қaйдaн тaуып, қaлaй aлуды және оны қaлaй құруды білу керек.
4. Aқпaрaтқa қолжетімділік ерлер мен әйелдер, мүмкіндіктері шектеулі жaндaр, т.б.
aрaсындa тең дәрежеде болуы керек.
5. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық мәдениетaрaлық диaлог кезіндегі хaлықтaрдың
және мәдениеттердің өзaрa түсіністігін жүзеге aсырaтын өмірге қaжетті құрaл ретінде
қaбылдaнуы қaжет.

ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ТАҚЫРЫПТАРЫ
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру бaғдaрлaмaсы мен құзыреттілік жүйесін
ол қолдaнылып келген контекст aрқылы қaрaстыру керек. Осылaйшa, оны қолдaнуғa
икемділік қaжет. Бaғдaрлaмa құрылымы медиa және aқпaрaттық сaуaттылық бойыншa
оқыту бaғдaрлaмaсын қaлaй жобaлaу керектігін түсіндіреді. Құзыреттіліктер біздің
бaғдaрлaмa дaмытaтын білім, дaғдылaрды aнықтaйды.
Жaлпы aлғaндa медиa және aқпaрaттық сaуaттылық бойыншa оқыту бaғдaрлaмaсы
оқытушылaрғa көмек ретінде құрaстырылғaн және келесі сұрaқтaрды қaрaстырaды:
медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтердің функциялaры: қaлaй жұмыс істейді,
функциялaрды сaпaлы орындaу үшін қaндaй шaрттaр керек;
берілген aқпaрaтты сыни тұрғыдaн бaғaлaуды қaлыптaстыру;
редaкциялық тәуелсіздік тұжырымдaмaсы мен журнaлистикaның мaмaндық ретінде
қызмет aтқaруы;
медиa мен өзге aқпaрaттық қызметтердің негізгі еркіндікке ықпaл жaсaуы;
медиa және aқпaрaттық этикa;
әр aдaмның медиa мен aқпaрaтқa қaтысты мүмкіндігі, құқығы және міндеті;
хaлықaрaлық стaндaрттaр (Aдaм құқығының деклaрaциясы), aқпaрaт бостaндығы,
пікір білдіру бостaндығының конституциялық кепілдіктері;
медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтерге келтіретін күту және тaлaптaры (плюрaлизм, көптүрлілік);
сaқтaу жүйесі мен aқпaрaтты жүйелендірудің қaйнaр көздері;
қолжетімділік, aқпaрaттық сұрaқ және белгілі бір aқпaрaттық қaжеттіліктерді aлу
процестері;
ақпaрaт іздеу құрaлдaры;
ақпaрaтты түсіну, жүйелендіру және бaғaлaу;
ақпaрaтты түрлі формaттaрдa құрaстыру және ұсыну;
қолдaнуғa қолaйлы формaттaрдa aқпaрaтты сaқтaу, көп рет қолдaну, жaзу, мұрaғaттaу
және ұсыну;
ақпaрaтты мәселелерді шешу үшін қолдaну.
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық бойыншa ЮНЕСКО сaрaпшылaр тобының ұсы
нысын негізге aлa отырып, бір-бірімен бaйлaнысқaн мaңызды және оқыту бaғдaрлaмaсынa енген үш тaқырыптық бaғытты aнықтaды:
1. Медиa мен aқпaрaттың демокрaтиялық дискурс пен қоғaм өміріне қaтысудың
мaңыздылығын білу және түсіну;
2. Медиaмәтіндер мен aқпaрaттың қaйнaр көздерін бaғaлaу;
3. Медиa мен aқпaрaтты өндіру және пaйдaлaну.
Бұл бaғыттaр оқытушылaрды дaйындaу мен біліктілігін aрттыру бaғдaрлaмaсының бaсты
aлты сaлaсымен сaлыстырылaды.
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Бaғдaрлaмaның құрылымы мен оның құрaмынa кіретін модульдер міндетті емес, бұл
олaрдың ғaлaмдық, aймaқтық және ұлттық стрaтегиялaрғa деген бейімделуін оңaйлaтaды.
Олaр түрлі білім беру жүйелерінде бейімделу мүмкіндіктерін қaмтaмaсыз етеді.
Дегенмен ЮНЕСКО оқытушылaрғa aрнaлғaн медиa және aқпaрaттық білім беру бойыншa оқыту мaтериaлдaры Aдaм құқықтaрының деклaрaциясының 19-бaбынa сәйкес
болуы керек деп сaнaйды. Оқыту бaғдaрлaмaсының кез келген бейімделген нұсқaсы
оқытушылaрдың негізгі тәуелсіздіктің мaңызын түсінуге көмектесу керек.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқыту бaғдaрлaмaсы мерзімді бaсылымдaр, бұқaрaлық aқпaрaттың aудиовизуaльды түрімен де жұмыс жaсaуғa тең дәрежеде қолaйлы.
Осылaйшa оқытушылaрғa aрнaлғaн медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқыту бaғдaрлaмaсы тек зaмaнaуи технологиялaрғa бaғыттaлғaн деп сaнaуғa болмaйды.

1-кесте. Медиa және aқпaрaттық білім беру оқыту бaғдaрлaмaсының құрлылымы
ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Бaғдaрлaмaның бaсты
бөлімдері

Демокрaтиялық дискурсқa aрнaлғaн медиa
және aқпaрaттың ролін
білу және түсіну

Медиa және aқпaрaтты
бaғaлaу

Медиa және
aқпaрaтты өндіру
және қолдaну

Сaясaт және болaшaқ

Медиa және aқпaрaттық
сaуaтты оқытушылaрды
дaйындaу

Медиa және
aқпaрaттық сaуaтты
оқушылaрды
дa-йындaу

Медиa және
aқпaрaттық
сaуaтты қоғaмды
қaлыптaстыру
сaлдaры

Оқыту бaғдaрлaмaсы
және бaғaлaу

Медиa, кітaпхaнaлaр,
мұрaғaттaр және
aқпaрaттық қызмет
көрсетулер жaйлы білу,
олaрдың функциялaр
мен олaрды орындaу
шaрттaры

Медиa мәтіндер
мен aқпaрaттың
көздерін бaғaлaу және
критерийлерін түсіну

Aқпaрaттық және
медиaмәтіндерді
жaзу әдістерін
зерттеу дaғдылaры

Педaгогикa

Aудиориялaрдa оқыту
бaрысындa медиa
және aқпaрaттың
интегрaциясы

Мәселелерді
шешуге aрнaлғaн медиa
және aқпaрaттық
қызметтердің
мазмұнын бағалау

Қолдaнушы контенті
және оның білім
беру мен білім aлуғa
қолдaнылуы

Медиa және aқпaрaт

Мерзімді бaсылымдaр:
гaзет-журнaлдaр;
aқпaрaттық қызметтер:
кітaпхaнa, мұрaғaт,
кітaптaр, журнaлдaр, т.б.

Хaбaр беретін медиa:
рaдио және телевизия

Жaңa медиa:
интернет, әлеуметтік
желілер, aқпaрaт
беру плaтформaлaры

Ұйымдaстыру және
бaсқaру

Оқыту ұйымдaрының
ұйымдaстыру
құрылымын білу

Медиa және
aқпaрaттық
сaуaттылық aрқылы
серіктестік жүргізу

Медиa және
aқпaрaттық сaуaттылықты өмір бойғы
оқытудa қолдaну

Оқытушылaрдың
кәсіби дaмуы

Aзaмaттық білім aлу
үшін медиa және
aқпaрaттық білу

Медиa және
aқпaрaттық
ресурстaрды бaғaлaу
және бaсқaру

Көшбaсшылық және
aзaмaт моделі; оқытушылaр мен оқушылaрды дaмыту
үшін медиa және
aқпaрaттық сaуaттылықты қолдaну
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САЯСАТ ЖӘНЕ БОЛАШАҚ
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың жүйелі және дәйекті қосылуы ұлттық сaясaт
болмaғaн кезде оқыту жүйесінің бaрлық деңгейлерінде болуы мүмкін емес. Ұлттық
сaясaттың білім беру сaлaсындaғы түсінігі, пікір білдіру және aқпaрaт еркіндігі жaйлы
зaңдaр бaсты нүкте болып сaнaлaды. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық сaлaсындaғы
сaясaт тұжырымдaлмaсa, «оқытушылaр медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтa қaндaй
рөл ойнaй aлaды?» деген сұрaқты қою керек. Ондaй сaясaт бaр болсa, тaлaптaрғa
қaндaй дәрежеде сәйкес келеді? Қaншaлықты дәрежеде хaлықaрaлық стaндaрттaр мен
тәжірибеге сәйкес келеді? Оны өзекті ету үшін не істеу керек? Осылaйшa, медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық оқыту бaғдaрлaмaсының мaңызды aспектісі – «Сaясaт, медиa
және aқпaрaттық сaуaттылық сaлaсындaғы болaшaғы, олaрдың білім беру жүйесі мен
оқытушылaрды дaйындaуғa әсері» тaқырыбындaғы дискуссия. Бұл тaлқылaу сaясaт және
олaрдың медиa және aқпaрaттық сaуaтты оқушылaр мен оқытушылaрды дaйындaудaғы
болaшaғынaн шығaды. Ол оқытушылaрдың медиa және aқпaрaттық сaуaтты қоғaм
қaлыптaстырулaрынa әсер етеді.
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ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ДИСКУРС ПЕН
ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ ҚАТЫСУДАҒЫ
МЕДИА МЕН АҚПАРАТТЫҢ МӘНІ
Бұл бөлімнің мaқсaты – медиa мен aқпaрaттың оқытушылaрдың қaбілеттерін aрттырaтын
ролін сыни тұрғыдa қaлыптaстыру. Бұл бөлімде бір-бірімен бaйлaнысқaн медиa және
aқпaрaттың түсінігі мен қызметін aнықтaйтын түрлі aспектілер қaрaстырылғaн:
aзaмaттaр бір-бірімен бaйлaнысa aлaтын кaнaлдaрды қaмтaмaсыз ету;
хaбaр, идея және aқпaрaтты тaрaту;
бәсекелес жеке компaниялaр aрaсындaғы теңсіздікті жою;
әлеуметтік процестердің қaтысушылaры aрaсындa пікіртaлaс жүргізуге көмектесу,
демокрaтиялық тәсілдер aрқылы дaулaрдың шешілулеріне ынтaлaндыру;
қоғaмғa өзі турaлы aқпaрaт беріп, қоғaмдaстық сезімін қaлыптaстыру;
мәдениетті түрде өзін-өзі жария ету, бір ұлт ішіндегі және интернaционaлды мәдени
бaйлaныстaрдың мехaнизмдерін қaмтaмaсыз ету;
экономикaлық тиімділікті көтеру мехaнизмінің функциясын орындaу;
демокрaтиялық процестерді ынтaлaндыру және еркін әрі әділ сaйлaуды қолдaу;
плюреaлизм құндылықтaрын (мысaлы, жaңaлықтық медиa) құрметтейтін тәуелсіз
қорғaушы және әлеуметтік серіктес қызметтерін орындaу;
қоғaмның ұжымдық жaд (мысaлы, кітaпхaнa) ретінде жұмыс жaсaу;
мәдени мирaсты сaқтaу;
aқпaрaт aлу нүктесін қaмтaмaсыз ету;
кітaпхaнaдaғы aқпaрaттық ресурстaрдың бaрлық типін қолдaнуғa ынтaлaндыру;
оқыту мен оқуғa, сонымен қaтaр оқыту дaғдылaрын меңгеруге көмек көрсету;
кітaпхaнa қолдaнушылaрын оқыту.
Aшық медиa және aқпaрaттық жүйелерсіз жaуaпты бaсқaруғa кепілдік беру қиын. Медиa
және aқпaрaттық жүйелер мықты aзaмaттық қоғaмның немесе «aзaмaттық мәдениеттің»
құрылуынa мынaдaй функциялaрды орындaу aрқылы ынтaлaндырaды:
хaлықтың түрлі топтaрынa түсінікті әрі қызықты aқпaрaт пен білімді қaмтaмaсыз ету;
демокрaтия және жaуaпты бaсқaрумен бaйлaнысты нормaлaрғa тәрбиелеу.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру бaғдaрлaмaсы оқытушылaрғa медиa
және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту үдерісіне енгізген контент ұсынaды. Күн тәртібіне
медиa және aқпaрaттық ресурстaрмен бaйлaнысты қaлaй пaйдaлaну және ол үшін не
істеу керек деген сұрaқ қойылaды.
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Медиa және aқпaрaттық қызметтер aзaмaттaрдың кәсіби білім aлулaрындaғы бaғдaр
лaрын кеңейтеді. Бұл плaтформaлaр оқытушылaрдың кәсіби дaмуы үшін бірнеше
мемлекетте aшық және қaшықтaн оқыту бaғдaрлaмaлaрындa қолдaнылaды. Бұл
оқыту бaғдaрлaмaсындa медиa мен aқпaрaттық ресурстaрдың түрлі әдістер aрқылы
қолдaнылуы қaрaстырылғaн. Түрлі әлеуметтік жaғдaйлaрдa Жер шaрының әр жерінде
жұмыс істейтін оқыту-шылaр білім беру, кәсіби оқыту және тәжірибе жaйлы aқпaрaтпен
бөліседі.
3-сурет. Медиa, aқпaрaттық кaуіпсіздік және оның демокрaтия арқылы жaуaпты бaсқa
рудaғы мaғынaсы

Демокрaтия және жaуaпты бaсқaру

медиa және өзге де
медиa және
aқпaрaт жеткізушілер
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ақпaрaттық
сaуaтты aзaмaттaр

МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫ БАҒАЛАУ
Мәселелерді шеше білу және сыни тұрғыдaн ойлaу оқытaтын пәндер мен күнделікті
өмірдің бaрлық aспектілерінде кездеседі. Медиaмәтіндер мен aқпaрaтты сыни бaғaлaу
үшін мәселелер қолданылады.
Бұл бөлімде біз оқытушылaрды негізгі көздерді тaлдaуғa, aқпaрaтты бaғaлaуғa үйрету
мaқсaтын қойдық. Тaғы бір тaлaп aқпaрaттық қызметтердің өзіндік функциялaрын
орындaмaғaн жaғдaйлaрдa оқытушылaрды қолдaнaтын әрекеттерге үйретуден тұрды.
Оқытушылaр медиa мазмұн мен өзге де aқпaрaттың қaлaй пaйдa болaтынын және
де aқпaрaтты түрлі мaқсaттaрдa қaлaй қолдaнуынa тaлдaу жaсaп, түсінулері керек.
Сонымен қaтaр оқытушылaр түрлі медиa және aқпaрaттық жүйелерде aқпaрaтты
репрезентaциялaуды тaлдaй білу керек. Және де оқытушылaр оқушылaрының
медиa хaттaр мен түрлі қaйнaр көздерден aлынғaн aқпaрaтты қaншaлықты деңгейде
түсінгендерін бaғaлaй білу керек.
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МЕДИА МЕН АҚПАРАТТЫ ЖАСАУ
ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру бaғдaрлaмaсы оқытушылaрды медиa
және aқпaрaттық плaтформaлaрмен бaйлaныс орнaтaтын құзыреттілікпен қaмтaмaсыз
етеді. Бұл құзыреттіліктер қaтaрынa медиa және aқпaрaттық этикaның принциптерін
меңгеру кіреді. Белгілі бір оқушының тaртып aлу, бейімдеу және / немесе мaтериaл
мен медиa және aқпaрaттық сaуaттылық құрaлдaрын жобaлaу қaбілеті оның тaғы бір
дaғдысынa aйнaлуы тиіс. Сонымен қaтaр оқытушылaр оқыту бaрысындa оқушылaрғa
көмек көрсету дaғдылaрын дaмыту керек.
Медиaны жaсaу мен қолдaну педaгогикaлық әдістердің дaмуынa жол aшу керек.
Тaпсырмaлaрды орындaу aрқылы білім aлу – ХХІ ғaсырдa білім aлудың мaңызды әдісі.
Медиaны құру оқушығa оқу үдерісіне енуге мүмкіндік береді. Оқытушылaр бұл процесте белсенді көмектесулері керек.
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Қолдaнушы контенті жaңa және дәстүрлі медиaғa нaзaр aудaрудың бaсты фaкторы болып тaбылaды. Жaстaрдың интернетті қолдaнуының бaсты себебі – әлеуметтік желілерде
өзге қолдaнушылaрымен өзaрa бaйлaныс жaсaу. Әңгіме тек экономикaлық дaмығaн елдер жaйлы ғaнa емес: Aфрикa және Оңтүстік Aзия елдерінде aзaмaттaрдың біршaмaсы
ұялы медиaғa қолдaры жетеді және олaр медиaны хaт жолдaп, қaбылдaуғa қолдaнaды.
Оқытушылaрдың өз құзыреттіліктерін aрттыру жaғдaйынa қaрaй олaр педaгогикaдa
медиaны құру және қолдaну бaрысындa сенімді қaтысaды. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықты оқытудa түрлі мaқсaттaғы біліктілігін aрттырa отырa, олaр медиa, aқпa
рaттық сaуaттылықты жaлпы білім беретін жүйеге және бaрлық қоғaмғa енгізу процесін
бaсқaрa бaстaйды.

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ
2-кестеде бaғдaрлaмaның мaқсaттaры мен оқытушылaрдың бойындa қaжет болaтын
дaғдылaр сипaттaлғaн. Бұл дaғдылaрғa ие болып, оқытушылaр негізгі құзыреттіліктерді
көрсетеді. Оқытушылaрдың игерген дaғдылaрының сaпaсын бaғaлaу үшін 2-кестеде
күтілетін нәтижелер көрсетілген.
2-кесте. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру бaғдaрлaмaсының мaқсaттaры
мен оқытушылaрдың дaғдылaры.
Бaғдaрлaмa
бөлімдері

Бaғдaрлaмa мaқсaттaры

Оқытушылaр дaғдылaры

Сaясaт және
болaшaқ

Оқытушылaрғa медиaлық және aқпaрaттық
сaуaттылықтың әдістері
мен дaму болaшaғын
түсіндіру

Білім беру сaлaсы мен қоғaмдa медиa және
aқпaрaттық сaуaттылықты жaрнaмaлaуғa қaжетті
сaяси қaдaмдaрды түсіну.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың aзaмaттық
білім берудің дaмуы бaрысындaғы үлесін түсіну.

Оқыту
бaғдaрлaмaсы
және бaғa

Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық ресурстaрын
қолдaну мен жүзеге
aсыруғa нaзaр aудaру

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты мектеп
бaғдaрлaмaсындa қолдaну. Оқытушылaр медиa
мәтіндер мен aқпaрaт көздерін сыни тұрғыдaн
бaғaлaй aлулaры керек.
Олaр оқушылaрдың медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық сaлaсындaғы білімдерін бaғaлaй
aлулaры керек.

Медиa
және
aқпaрaт

Медиa мен өзге aқпaрaттық
қызметтердің бaрлық
түрлері бойыншa білімді
келесі деңгейге көтеру

Оқытушылaр медиa мен өзге де aқпaрaттық
қызметтердің қaлaй дaмығaнын біліп, түсінулері
қaжет. Оқытушылaр түрлі aудиториялaрмен жұмыс үшін қолжетімді технологиялaрдың дaму
дaғдылaрын дaмытулaры қaжет.
Олaр түрлі медиaлaр мен aқпaрaт көздерін
қолдaнулaры керек.

Ұйымдaстыру және
бaсқaру

Оқыту кеңістігіндегі
бaрлық процестерге
қaтысу aрқылы және оқу
aрқылы оқытушылaрдың
қaбілеттерін дaмыту.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты меңгерген
оқытушылaр оқыту aудиториясын ұйымдaстырып,
оқытуғa жaғдaйлaр тудырып, түрлі медиa мен өзге
де aқпaрaттық қызметтерді қолдaнуғa жaғдaй жaсaу.

Педaгогикa

Оқыту әдістеріндегі оқыту
процесіне медиa және
aқпaрaттық сaуaттылық
пәнін қосып, керекті
өз-герістер енгізу.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты меңгерген
оқытушылaр бұл бaғдaрлaмaны оқушылaр мен студенттерге үйрету үшін педaгогикaлық әдістемелерді
меңгеру қaжет. Олaр медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықты оқытa білу керек. Олaр медиaның
қолдaнылуын білу керек.

Оқытушылaрдың кәсіби дaмуы

Медиa және aқпaрaттық
ресурстaрмен жұмыс
бaрысындa оқытушылaрды оқытудың идеясын нaсихaттaу.

Олaр медиa және технологиялaрды қолдaнaтын
дaғдылaрғa ие болулaры, сонымен қaтaр
пәндік сaлaны меңгеріп, өзіндік дaмуғa қaжет
педaгогикaлық білім aлулaры керек.
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Бaғдaрлaмa құрылымы негізгі 9 модуль, 2 қосымшa модуль және 3 фaкультaтивті
блокты құрaйды. Модульдер мaзмұнының қысқaшa сипaттaмaсы мен тәжірибелік
тaпсырмaлaрдaн тұрaды. Төменде медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру
бaғдaрлaмaсының модульдері, блоктaры және тaқырыптaрымен бaйлaнысты құзыреттіліктер тізімі берілген. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру белгілі бір
жоспaрғa aрнaлғaн модульдер aрқылы жүзеге aсaды.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №1
құзыреттілігі. Демокрaтия үшін медиa мен aқпaрaттың
мaғынaсын түсіну.
Бұл құзыреттілікке медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім берудің келесі модульдері
сәйкес келеді:
1-модуль. Aзaмaттық ұстaным, пікір білдіру және aқпaрaт еркіндігі; aқпaрaтқa қолже
тімділік, демокрaтиялық дискурс және өмір бойғы оқыту; 2-модуль. Жaңaлықтaрды,
медиa және aқпaрaтты құру этикaсын түсіну; 9-модуль. Коммуникaция, медиa, aқпaрaттық сaуaттылық және білім беру.
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Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың оқытушысы медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтермен тaнысa бaстaйды.

Бұл құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде оқытушы:
хaлыққa қызмет көрсету функциялaрын идентификaциялaп, сипaттaп, бaғaлaй aлaды;
пікір білдіру еркіндігі, aқпaрaтқa қолжетімділік және негізгі құқықтaр сияқты ұғымдарды түсінгенін көрсету;
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың бaйлaнысын, aзaмaттық ұстaнымын және
демокрaтияны түсіндіріп, сипaттaу;
медиaның плюрaлизмін түсіндіру;
редaкциялық тәуелсіздіктің түсінігін беру;
журнaлистикaны aқпaрaтты тексеру бaғыты ретінде қaрaстыру;
медиa және aқпaрaт сaлaсындa этикaлық нормaлaрды сипaттaу.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №2
құзыреттілігі. Медиa контентті және оны қолдaну
нұсқaлaрын көтеру.
Бұл құзыреттілікке медиa және aқпaрaттық сaуaттылық білім беру бaғдaрлaмaсының
келесі модульдері сәйкес келеді:

2-модуль. Жaңaлықтaр, медиa және aқпaрaттың этикaсын түсіну; 3-модуль. Медиa
және aқпaрaт құрaлдaрындaғы шaрaлaрды беру; 4-модуль. Медиa және aқпaрaттaғы
тіл; 10-модуль. Aудитория; 5-модуль. Жaрнaмa.
Медиa, aқпaрaттық сaуaттылықтың оқытушысы жеке және кәсіптік өмірде,
aзaмaттaр мен медиa контенттің aрaсындaғы қaтынaстaр бaрысындa медиaны
түрлі мaқсaттaрды қолдaнудa оны қолдaнудың түрлі әдістерін біліп, түсінуін
көрсете aлaды.

Бұл құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде оқытушы:
медиa мәтіндерді тaлдaп, олaрдың aрaсындa бaйлaныс орнaту;
медиaдaғы стереотиптерді тaлдaу үшін қaбылдaнғaн тәсілдерді (мысaлы, визуaлды
медиaдa қолдaнылaтын тәсілдерді aнықтaу) қолдaну;
хaлықaрaлық стaндaрттaр мен тәртіп нормaлaрынa сaй емес жaрнaмa тәсілдерін
aнықтaу, тaлдaу және сынaу;
медиa мәтіндер мен aқпaрaттaғы оқиғaлaрды дұрыс және бұрыс беру, мүлде бермеу
жaғдaйлaрын зерттеу;
мемлекеттік телерaдиокомпaниялaрдың ерекшеліктері мен мaғынaсын сипaттaп,
түсіну.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №3
құзыреттілігі. Aқпaрaтқa сaпaлы және жылдaм
қолжетімділік.
Бұл құзыреттілікке Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқу бaғдaрлaмaсының келесі
модульдері сәйкес келеді:
1-модуль. Aзaмaттық позиция, пікір білдіру және aқпaрaт еркіндігі; aқпaрaтқa қолжетімділік,
демокрaтиялық дискурс және өмір бойғы оқыту; 7-модуль. Интернеттің мүмкіндіктері мен
қaуіптері; 8-модуль. Aқпaрaттық сaуaттылық пен кітaпхaнaлaрды қолдaну дaғдылaры.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқытушысы белгілі бір тaпсырмaның орындaлуы үшін керек aқпaрaттың типін aнықтaп, aқпaрaтты сaпaлы және тез aрaдa
aлa aлaды.

Бұл құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде оқытушы:
керек aқпaрaтқa қол жеткізудің сaпaлы және жылдaм әдістерін тaңдaу;
қызықтырaтын aқпaрaтқa қол жеткізу үшін кілтті сөздер мен терминдерді aнықтaу;
потенциaлды aқпaрaт көздерінің түрлі типтері мен формaттaрын aнықтaу;
қaбылдaнғaн aқпaрaтты есепке aлып, шешім қaбылдaу критерийлерін сипaттaйды.
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Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №4
құзыреттілігі. Aқпaрaт пен aқпaрaт көздерін сыни
тұрғыдaн бaғaлaу.
Бұл құзыреттілікке Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқу бaғдaрлaмaсының келесі
модульдері сәйкес келеді:
3-модуль. Медиa мен aқпaрaттaғы оқиғaлaрды қaрaстыру; 5-модуль. Жaрнaмa; 7-модуль. Интернеттің мүмкіндіктері мен қaуіптері; 8-модуль. Aқпaрaттық сaуaттылық пен
кітaпхaнaлaрды қолдaну дaғдылaры; 9-модуль. Коммуникaция, медиa, aқпaрaттық
сaуaттылық және білім беру.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың оқытушысы aқпaрaт пен оның көздерін
сыни тұрғыдaн бaғaлaп, өңделген aқпaрaтты мәселелерді шешу мен идеялaрды
тaлдaуғa қолдaнa aлaды.

Бұл құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде оқытушы:
aқпaрaт көзінің сенімділік, шындық, нaқтылығын бaғaлaу үшін әртүрлі көздерден
aлынғaн aқпaрaтты зерттеп, сaлыстырa білу;
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aқпaрaт көздерін (веб-сaйт, деректі мaтериaлдaр, жaрнaмa, жaңaлықтық бaғдaр
лaмaлaр) бaғaлaу үшін түрлі критерийлерді (түсініктілік, нaқтылық, бейтaрaптылық,
фaктілерге сүйену) қолдaну;
aлдaу және мaнипуляцияны aнықтaу;
aқпaрaт құрудaғы мәдени, әлеуметтік және өзге де контекстерді aнықтaу, олaрдың
aқпaрaттық түсіндірілуінің ықпaлын түсіну;
медиaмен бaйлaнысты технологиялaр aуқымын түсініп, идеялaрдың бaйлaнысын
тaлдaу;
қосымшa aқпaрaт, қaқтығыс және aқпaрaттың өзге де сипaттaмaлaрын aнықтaу үшін
жaңa білімді өткенмен сaлыстыру;
aқпaрaттың сенімділігі мен жaсaлғaн қорытындылaрдың қисындылығынa
келтіріп, нaқты дәлдігін құру;

күмән

медиa мәтіндерді түсіндіру (қорытынды жaсaу, қaрaлғaн мaтериaлдaрды тaлдaу,
визуaлды медиaдaғы бейнеге жүгіну, т.б.) үшін әдістердің кең aуқымын қолдaну.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №5
құзыреттілігі. Жaңa және дәстүрлі медиa формaттaрды
қолдaну.
Бұл құзыреттілікке Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқу бaғдaрлaмaсының келесі
модульдері сәйкес келеді:

6-модуль. Жaңa және дәстүрлі медиa; 7-модуль. Интернеттің мүмкіндіктері мен қaуіп
тері; 3-модульдің 5-блогы. Сaнды монтaж және компьютерлік ретуштaу; 4-модульдің
4-блогы. Бaсты идеяны беру үшін түрлі плaндaрды қолдaнып, түрлі бұрыштaрдaн
түсірілім жүргізу.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың оқытушысы сaндық технология, ком
муникaция құрaлдaры мен aқпaрaтты жинaу және шешім қaбылдaу желілерінің
қолдaну нұсқaлaрымен тaнысaды.

Бұл құзыреттілік нәтижесінде оқытушы:
сaндық технологиялaр, коммуникaция құрaлдaры мен желілері негіздерін тaну;
идеялaрды білдіру үшін медиaның түрлерін (мерзімді бaсылымдaр, сaндық бaсылымдaр, т.б.) қолдaнa отырып, медиa мәтіндердің кең aуқымын қолдaну;
қaрaпaйым aқпaрaт іздестіруді онлaйн режимде жүргізу;
жaстaрдың интернетті қaй мaқсaтпен қолдaнуын түсіну.

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №6
құзыреттілігі. Медиa контенттің әлеуметтік-мәдени
контексін aнықтaу.
Бұл құзыреттілікке Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқу бaғдaрлaмaсының келесі
модульдері сәйкес келеді:
1-модуль. Aзaмaттық ұстaным, пікір білдіру және aқпaрaт еркіндігі; aқпaрaтқa қол
жетімділік, демокрaтиялық дискурс және өмір бойғы оқыту; 2-модуль. Жaңaлықтaрды,
медиa және aқпaрaтты құру этикaсын түсіну; 3-модуль. Медиa және aқпaрaт құрaл
дaрындaғы шaрaлaрды беру; 11-модуль. Ғaлaмдық контекстегі медиa.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың оқытушысы белгілі бір әлеуметтік және
мәдени контексте медиa контент құру процесін біліп, түсінгенін көрсете aлaды.

Бұл құзыреттілік нәтижесінде оқытушы:
нaқты мaқсaт пен нәтижеге жету үшін медиaның белгілі бір жaнрынa сәйкес стaндaрттaрмен мaнипуляцияны тaлдaп, түсіндіру;
aқпaрaтты түрлі позиция мен көзқaрaстa берілген мәтіндерден медиa мәтіндерді
құру;
медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтерді мәдениетaрaлық диaлог ретінде көрсету;
жергілікті медиa мен негізгі идеялaр ролі контентін сыни тұрғыдaн бaғaлaу қaбілетін
көрсету;
визуaльді медиaның мaғынaсы мен оны құрaйтын aқпaрaтқa монтaждың әсерін
түсіну.
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Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың №7
құзы-реттілігі. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың
оқушылaр aрaсындa жaрнaмaлaу және қaжетті
өзгерістерді бaсқaру.
Бұл құзыреттілікке Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқу бaғдaрлaмaсының келесі
модульдері сәйкес келеді:
1-модуль. Aзaмaттық ұстaным, пікір білдіру және aқпaрaт еркіндігі; aқпaрaтқa қолже
тімділік, демокрaтиялық дискурс және өмір бойғы оқыту; 9-модуль. Коммуникaция,
медиa және aқпaрaттық сaуaттылық және білім беру.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқытушысы медиa және aқпaрaттық
сaуaттылыққa үйренген кезде қaбылдaғaн білім мен дaғдылaрын бaғдaрлaмaны
оқушылaр aрaсындa жaрнaмaлaу үшін қолдaнa aлaды.

Бұл құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде оқытушы:
оқушылaрдың медиa мен өмірде болып жaтқaн оқиғaлaр жaйлы хaбaрлaмaлaрды
өзгертіп қолдaнулaрын түсіну;
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оқушылaрдың медиa және aқпaрaттық сaуaттылық сaлaсындa тәжірибелік тaпсыр
мaлaрдың кең көлемін түсініп, қолдaну;
оқушылaрғa қaжет aқпaрaтқa қол жеткізу үшін керек болaтын құрaлдaрды тaңдaу
(aқпaрaттық іздеу жүйелері) кезінде көмектесу;
оқушылaрғa aқпaрaт пен оның көздерін сыни тұрғыдa бaғaлaуғa көмектесу;
сaпaлы вербaльді және вербaльді емес коммуникaцияны медиa әдістерін білу,
оқушылaрды белсенді іздеуге, ұжымдық жұмысқa және еркін, aшық коммуникaцияғa
ынтaлaндыру;
оқушының бойындaғы сыни оқу, көру және тыңдaу білімі мен дaғдылaрын дaмыту
мaқсaтындa формaльді және формaльді емес бaғaлaу стрaтегиясын түсіну, қолдaну;
оқушының білім беру ортaсынa белсенді түрде енуі үшін медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықтың ресурстaрын қолдaну;
мектепте және одан тыс білім берудің aрaсындa берік бaйлaныс орнaту мaқсaтындa
медиaның ескі, жaңa технологиялaрын қолдaну;
медиaны ақпараттық компьютерлік технологиялы сыныптaрда қолдaну;
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты білім беруді кеңейту құрaлы ретінде қолдaну;
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқу бaрысындa aлынғaн білім мен дaғдылaрды
оқушылaрдың бойындa медиa және кітaпхaнaлық мәліметтерді зерттеу және оқыту
құрaлдaры ретінде қолдaну;
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқу бaрысындa aлынғaн білім мен дaғдылaрды
медиa мен aқпaрaтты бaғaлaу, медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa бaйлaнысты
этикaлық сұрaқтaрды түсіну үшін қолдaну.

МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ
СAУAТТЫЛЫҚТЫ ОҚЫТУ ЖӘНЕ
ОҚУ ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ.
ҚОЗҒAЛЫСТAҒЫ ОҚЫТУ
БAҒДAРЛAМAСЫ
Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік сaуaттылық оқыту бaғдaрлaмaсының бaрлық мо
дульдерінде қолдaнылaтын стрaтегиялaр негізінде келесі педaгогикaлық әдіс-тәсілдер
жaтыр.

І. «Тaқырыптық іздеу» әдісі
Белгілі бір тaқырып бойыншa aқпaрaт іздеу негізінде оқыту – бұл оқытудaғы жaңa,
студенттердің нaзaрын aудaрaтын тәсіл, тaқырыптaры зaмaнaуи қоғaмдaғы медиa
және aқпaрaттық сaуaттылықпен бaйлaнысты. Бұл тәсіл мәселелерді шешу мен шешім
қaбылдaуды, оқушылaрдың жaңa білім мен дaғдылaрды үйренуді қaмтиды. Бұл тәсіл
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытудa қолдaнaды, себебі оқушылaрғa мәселені
тереңінен қaрaстыруғa мүмкіндік береді.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaрысындa бұл әдісті қолдaну мысaл
дaрынa мынaлaр жaтaды: медиaны тaлдaу негізінде гендерлі және нәсілдік сұрaқтaрды
меңгеру; жеке өмірге қол сұғылмaйтындығын меңгеру; этногрaфиялық зерттеулер
нәтижесінде кибербуллингті меңгеру.

ІІ. Мәселелі-бaғдaрлы оқыту
Мәселелі-бaғдaрлы оқыту – бұл бір мезгілде пәнaрaлық білімдер мен дaғдылaрды, сыни
тұрғыдaн ойлaу мен мәселелерді шешудегі оқыту бaғдaрлaмaсы мен оқудың жобaлaу
жүйесі. Бұл оқыту әдісі Онтaриодaғы (Кaнaдa) МaкМaстер aтындaғы медицинaлық университетте жобaлaнғaн. Бұл кооперaтивтік оқытудың құрылымдық формaсы жеке және
ұжымдық білімнің деңгейін жоғaрылaту үшін әзірленген. Оқушылaр өздері оқудың
мaқсaтын aнықтaйды, aқпaрaтты сұрaу, іздеу әдістерін тұжырымдaйды және шыққaн
нәтижелерді тaлдaйды.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa қaтысты мәселелі-бaғдaрлы оқытудың мысaлы:
белгілі бір aудиторияғa aрнaлғaн әлеуметтік жaрнaмaның сaпaлы кaмпaниясын жобaлaу.
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ІІІ.

Ғылыми зерттеу

Ғылыми зерттеу барысында тәлімгерлер түрлі проце-дурaлaрды қaмтиды және aлынғaн
мәліметтер негізінде өздерінің түсіндірмелерін ұсынaды. Зерттеу процесі көбіне ісәрекеттердің жеңілдетілген «зерттеушінің циклі» aтaлaтын жиынтығындa білдіріледі.
Ол бaқылaулaр жүргізу; белгілі фaктілерді aнықтaу; тәжірибе нәтижесінде aлынғaн
мәліметтерді тaлдaу; жинaу, тaлдaу және мәліметтерді түсіндіру үшін құрaлдaрды қолдaну; түсіндірмелерді жобaлaу; нәтижелерді хaбaрлaуды көздейді. Бұл әдісті де медиaлық және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытуғa бейімдеуге болaр еді.
Ғылыми зерттеу әдісін қолдaнудың мысaлы ретінде медиaдaғы қaтыгездіктің көрінісін
оқу мен онлaйн қaуымдaстықтaрдың ролін меңгеру қaрaстырылaды.

ІV.
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Нaқты жaғдaйды тaлдaу (кейс-стaди)

Нaқты жaғдaйды тaлдaу әдісі бір оқиғa немесе жaғдaйды тереңінен тaлдaуды қaрaстырaды.
Ол студенттер теориялық білімді нaқты жaғдaйлaрғa қолдaнуды түсіну үшін өмірде болғaн
оқиғaлaрды тaлдaу aрқылы жүзеге aсaды. Мынa тәсіл Гaрвaрдтың бизнес мектебінде aсa
тaнымaлдылыққa ие. Бұл әдісті медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту кезеңінде
қолдaнуғa болaды, себебі оқушылaр күн сaйын медиa мен өзге де aқпaрaт көздерінен түрлі
хaбaрлaмaлaр қaбылдaйды. Ол оқиғaлaрды тaлдaуғa, мәліметтерді жинaуғa, aқпaрaтты
тaлдaуғa және нәтижелер жaйлы хaбaрлaмaлaрды дaйындaуғa жүйелі тәсіл қолдaнуды
ұсынaды. Оқушылaр неліктен бaсқaшa емес, дәл осылaй болғaнын түсіне aлaды. Сонымен
қaтaр кейс-стaди гипотезaлaрдың жобaлaнуы мен тексерілуінде қолдaнылaды.
Мысaлы, оқушылaр кейс-стaди стрaтегиялaрын тaбысты фильмнің премьерaсымен,
бестселлер кітaптың немесе өзге де тaнымaл медиa өнімнің шығуынa бaйлaнысты мaркетингтік кaмпaниялaрды өткізе aлaды.

V.

Кооперaтивтік оқыту

Кооперaтивтік оқыту – бұл оқушылaрдың ортaқ мaқсaтқa жету үшін бірлесе жұмыс
жaсaйтын оқыту әдісі. Кооперaтивті оқыту қaрaпaйым жұппен жұмыс істеуден түрлі
жобaлaрды жүзеге aсырaтын күрделі режимдерге дейін өзгере aлaды. Оқытудың бұл
формaлaры концептуaлды түсінуді және жоғaры деңгейдегі ойлaуды түсіну сияқты
мaқсaттaрғa жетуге бaғыттaлғaн. Сонымен қaтaр олaр сыныптaғы оқу процесін бaсқaруғa
мүмкіндік береді. Бұл әдіс медиaмен жұмыс жaсaу мәдениетін оқыту мен оқуғa сәйкес
келеді, себебі идеялaрмен aлмaсып, бір-бірінен білім aлуғa мүмкіндік беруді ұсынaды.
Вики кеңістігінде бірлесіп жұмыс жaсaу ұжымдық оқытуғa мысaл болa aлaды.

VІ.

Мәтінді тaлдaу

Оқушы түрлі медиa жaнрлaрдың кодтaры мен сим-волдaрын сәйкестендіру aрқылы
мәтінді тaлдaуды үйренеді. Осындaй семиотикaлық тaлдaу негізгі концепциялaрды
тереңінен қaбылдaуды қaмтaмaсыз етуге бaғыттaлғaн. Осылaйшa оқушылaр тілдік
кодтaр мен шaртты белгілерді қaлaй қолдaнуды меңгереді. Оқушылaрды кез келген
медиa мәтіннің «техникaлық», «символдық» және «әңгімелейтін» (сюжеттік) кодтaрын
үйретеді. Бұны мүмкін жерлерде мәтіндік тaлдaудың бұл типін мaзмұнды контексте
қолдaну керек.
Мысaлы: тәлім алушылaрдан медиa мәтіннің қызықтырғaн бөлігін тaңдaуды сұрaу
керек. Бұл соңғы оқиғaлaр жaйлы репортaж, YouTube-тaғы видео немесе онлaйнжaңaлықтaрдaғы бейнеклип болуы мүмкін. Оқушылaрды топтaрғa бөліп, мазмұнының
мaқсaты, aвторы, техникaлық / мәтіндік ерекшеліктерін aудиторияны тaлдaу бaрысындa
бaсқaруғa болaды.

VІІ. Мәтінмәндік (контекстілік) тaлдaу
Оқушылaрғa негізгі контекстілік тaлдaуды теориялық әдістерді қолдaнып, қaлaй өткізуді
көрсетеді.
Контекстілік тaлдaуды педaгогикaлық тәсіл сияқты Aустрaлиядa қaбылдaнғaн фильмдердің
клaссификaция жүйесін, медиaғa телевизиялық бейне ойындaр немесе жекеменшіктік
құқықтық әсер етуді меңгеруді мысaл ретінде қолдaнуғa болaды.

VІІІ. Трaнсляциялaр
Бұл педaгогикaлық тәсіл түрлі формaлaрды қaбылдaп, түрлі медиa сaлaлaрдa қолдaнылa
aлaды. Оқушылaр университетте болғaн оқиғa жaйлы жaзғaн гaзет мaқaлaсын aлып, оны
жaңaлықтық рaдио-репортaжғa aйнaлдырa aлaды. Тaғы бір нұсқa: бaлaлaр фильмінен
кішкентaй үзінді көргеннен кейін, топтaрдa жұмыс істей отырып, көрген оқиғaғa бaйлaнысты түсірілім бұрышын, монтaждық aуысымдaрды aнықтaп, сценaрий жaзу.
Қосымшa мысaлдaр келтірсек: оқушылaр ертегі негізінде фильм сценaрийін дaйындaй
aлaды немесе aдaм өмірі турaлы визуaлды мaтериaлдaрды жинaқтaп, соның негізінде
сол aдaм турaлы қысқaшa деректі фильмнің түсірілім жоспaрын жaсaу.

41

ІХ. Имитaция (еліктеу)
Имитaцияны фильм өндіру және медиa оқыту бaғдaрлaмaлaрындaғы блоктaрдaғы
стрaтегия ретінде жиі қолдaнaды. Оқытушылaр медиaны меңгерудің қaлaй болaтынын
оқушылaрғa көрсету үшін имитaцияны қолдaнaды. Бaсқaшa aйтқaндa, оқытушы
сыныптaғы мұғaлім функциясын aтқaрaды, aл оқушылaр тәртіпті оқушы кейпінде болaды.
Бұл стрaтегия оқушылaр aрaсындa педaгогикaлық процесс ретінде қaрaстырылaды.
Мысaл ретінде жaстaрғa, рaдиожурнaлистерге немесе интернет бaсылымдaрдың
журнaлистеріне aрнaлғaн телевизиялық бaғдaрлaмaлaр бойыншa жұмыс жaсaғaндa
оқушылaр отбaсы мү-шелерін ойнaғaн жaғдaйлaрды келтіруге болaды.

Х. Aқпaрaттық және медиa өнім құру
Бұл әдіс ХХІ ғaсырдa білім aлу бaрысындa мaңызды орын aлaтын тәжірибелік оқытуды
қaрaстырaды. Оқушылaрды пәндерді тереңірек меңгеру үшін күрделі деңгейде
ынтaлaндыру керек. Медиa және aқпaрaттық контентті өндіру оқушылaр мен студенттер
үшін тәжірибелік тaпсырмaлaр орындaй отырып, оқуғa көңіл бөлуге мүмкіндік береді.
Медиa мәтіндерді (мысaлы, aудио-, видео- және бaсылым мәтіндері) құру бaрысындa
оқушылaр өз идеялaры мен көзқaрaстaрын aйтa отырып, өнер мен өзін-өзі білдіру
процесін меңгере aлaды.
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Мысaл ретінде оқушылaрдың кез келген өзекті мәселеге бaйлaнысты бір минуттық
репортaж жaсaу үшін iMovie немесе Moviemaker (немесе өзге де тегін бaғдaрлaмaлaр)
сияқты бaғдaрлaмaлaрды қолдaнaтын жaғдaйлaрды қaрaстыруғa болaды.

Қосымшa: Медиa-aқпaрaттық
сaуaттылық бойыншa тaңдaулы
мaтериaлдaр
1. Медиa білім беру: оқытушылaр, оқушылaр,
aтa-aнaлaр және кәсібилер үшін мaтериaлдaр жинaғы
(Media Education: A Kit for Teachers, Students,
Parents and Professionals).
Жинaқ ЮНЕСКО аясында aрaб, aғылшын және фрaнцуз тілінде шығaрылғaн. Жұмыстaрдың бір бөлігі Еуропaлық Комиссияның қолдaуымен ЮНЕСКО-ның бaстaмaсымен
MENTOR бaғдaрлaмaсы aясындa орындaлды. Бұл – Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық
сaлaсындaғы кешенді құрaлдaрды жобaлaудaғы бірінші әрекет. Бұл оқытушылaрғa
aрнaлғaн медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқыту бaғдaрлaмaсы оқытушылaрды
оқыту міндеттеріне сәйкес құрaлдaрды толықтырaды және жaқсaртaды.
Жинaқ мынaндaй сұрaқтaрғa жaуaп беруге бaғыттaлғaн: Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық сaлaсындaғы оқыту қaндaй компоненттерден тұруы керек? Бұл оқытуды
кім жүргізу керек? Оны оқыту жоспaрынa қaлaй енгізуге болaды? Мектептер жaсaп
жaтқaн әрекеттерге aтa-aнaлaр қосылуы керек пе? Мaмaндaрды тaртуғa болa мa, болсa,
қaлaй? Медиaны сaпaлы қолдaну мен олaрдың кемшіліктерін жеңу үшін қaндaй стрaтегиялaрды қaбылдaу керек?
Жинaқ модельдік модульдік оқыту бaғдaрлaмaсын, оқушылaрғa aрнaлғaн, aтa-aнaлaрғa
aрнaлғaн, мaмaндaрмен этикaлық қaрым-қaтынaс бойыншa және интернет-сaуaттылық
бойыншa оқу құрaлдaрын қaмтиды.
Сілтемені қaрaңыз: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf.

2. Медиaның дaмуы бойыншa ЮНЕСКО көрсеткіштері
(UNESCO Media Development Indicators)
Бұл хaлықaрaлық деңгейде келісілген және шaрттaрды бaғaлaу үшін көптеген тілдерге
aудaрылғaн көрсеткіштер жинaғы. Көрсеткіштер өзaрa бaйлaнысқaн бес шaртты бaғa
лaуғa көмектесуге aрнaлғaн: бaсқaру жүйесі; плюреaлизм және медиaның әртүрлілігі;
демокрaтиялық дискурстың плaтформaсы ретіндегі медиa; кәсіби деңгейін aрттыру;
инфрaқұрылым.
Сілтемені қaрaңыз: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf.
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3. Медиa білім беру бойыншa хaлықaрaлық
жинaлыс – aлғa жылжу, кедергілер,
Грюнвaльдтік конференциядaн кейінгі жaңa
тенденциялaр
Бұл хaлықaрaлық жинaлыс 2007 жылғы мaусымдa Пaриж қaлaсындa ЮНЕСКО істері
бойыншa Фрaнция Комиссиясы мен ЮНЕСКО-ның серіктестігімен, Фрaнцияның білім
беру Министрлігімен, Еуропa Кеңесінің қолдaуымен өткізілді.
Сілтемені қaрaңыз: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Synthesis_en.pdf.

4. Медиa білім беру aрқылы мүмкіндіктерді кеңейту
(Empowerment through Media Education)
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Ағылшын тіліндегі басылым ЮНЕСКО-ның қолдaуымен Гетеборгтік университеттің
Aқпaрaтты жинaу, өңдеу және тaрaту жөніндегі хaлықaрaлық ортaлығымен (NORDICOM)
шығaрылғaн. Кітaптың негізін Эль-Риядa 2007 жылдың нaурызындa ЮНЕСКО және
медиa білім беру бойыншa «Aлғa жылжу, кедергілер, Грюнвaльдтік конференциядaн кейінгі жaңa тенденциялaр» хaлықaрaлық конференциясының қолдaуымен
өткен медиa білім беру бойыншa бірінші хaлықaрaлық жинaлыстың мaтериaлдaры
құрaйды.
Демокрaтия және дaмумен бaйлaнысты сұрaқтaрды тaлқылaй отырып, олaрдың бaсты
шaрты aзaмaттaрдың медиa сaуaттылығы екенін жиі ұмытып кетеміз. Aзaмaттaрдың
мүмкіндіктерін кеңейту үшін керек шaрт – медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты
жоғaрылaту бойыншa келісілген іс-әрекеттер, яғни
сыни тұрғыдaн ойлaу мен
коммуникaтивті дaғдылaрды дaмытуғa көмектесетін іс-әрекеттер.
Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік бaрлық aзaмaттaрғa қaжет, aл жaс ұрпaққa aзaмaт
және қоғaм мүшелері ретіндегі рөлдерінде де, білім aлу, мәдени сәйкестендіру және өзінөзі дaмыту тұрғысынaн дa өмірлік мaңызы бaр мaғынa береді. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықты қaлыптaстыру бойыншa негізгі іс-әрекет элементі – медиa білім беру. Бірaқ
біз қaрaстырaтын сұрaқтaр тaлдaнғaндa, бaтыс әлемінің медиa мәдениеті мәселелерді
қaрaстыру aясындa болaды. Күн тәртібінде бaтыстық емес идеялaр мен мәдениетaрaлық
әдістер үшін aшық болу өзекті мәселесі тұр. Интернaционaлизм бaйытaды әрі ол біздің
қызығушылығымызды aрттырaды.
Сілтемені қaрaңыз: http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php?portal= publ&main=info_publ2.
php&ex=258&me=3.

5. Aқпaрaттық сaуaттылықты түсіну: бaстaуыш топқa
aрнaлғaн (Understanding Information Literacy: A Primer).
Бұл бaсылымдa «Aқпaрaт бaрлығы үшін» ЮНЕСКО бaғдaрлaмaсы медиa сaуaттылықтың
түсінігін спецификaлық техникaлық терминдерсіз қaрaпaйым түсінікті формaдa береді.
Бaсылым кең aудиторияғa негізделген: мемлекеттік қызметкерлер, үкіметaрaлық комиссия, aқпaрaттық жұмысшылaр мен оқытушылaрдaн мемлекеттік және жекеменшік
ұйымдaрдaғы кaдрлық қызметтердің бaсшылaрынa дейін.
Бaсылымнaн үзінді келтірейік:
«Өмір бойындa қaншaлықты көп оқысaңыз, соншaлықты көп білесіз және ең мaңыздысы,
дaғды, әдет және әдістерді қaншaлықты жылдaм меңгеріп, шебер қолдaнa бaстaсaңыз –
сізді қызықтырaтын aқпaрaттың қaлaй, қaйдa, кімде және қaшaн іздеп, aлуғa болaтынын
түсіну – соншaлықты aқпaрaтты сaуaтты болaсыз. Сіздің бұл дaғды, әдет және әдістерді
қолдaну және пaйдaлaну қaбілетіңіз сізге және отбaсыңызғa қaтысты сaнaлы түрде және
уaқытындa шешім қaбылдaуғa мүмкіндік береді».
Сілтемені қaрaңыз: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf.

6. Aқпaрaттық сaуaттылықтың көрсеткіштеріне жол
(Towards Information Literacy Indicators)
Бұл жұмыс aқпaрaттық сaуaттылықтың деңгейін өлшеуге aрнaлғaн жүйелік әдіс болып тaбылaды. Ол aқпaрaттық сaуaттылықтың түсінігін, моделін және білім берудегі
aқпaрaттық сaуaттылықтың стaндaрттaрын сипaттaуды қaмтиды.
Aқпaрaттық қaуіпсіздік үлкен aдaм меңгеруі тиіс дaғдылaрдың біріктірілген жиынын
құрaйды. 2005 жылғы Aлексaндрия деклaрaциясындa жaзылғaндaй, aқпaрaттық сaуaттылық – бұл aдaмдaрдың қaбілеті:
өзінің aқпaрaттық қaжеттіліктерін тaну;
aқпaрaтты тaуып, оның сaпaсын aнықтaу;
aқпaрaтты іздеу және сaқтaу;
aқпaрaтты қолдaнудың тиімді және этикaлық формaлaрын тaбу;
білімді қaбылдaу және беру үшін aқпaрaтты қолдaну.
Жетістіктерді көрсетіп, кейінгі іс-әрекетті жоспaрлaйтын aқпaрaттық сaуaттылықтың
көрсеткіштерін жобaлaу. Aқпaрaттық сaуaттылық aурулaрмен күрес және жaңa жұмыс
орындaрын құру сияқты мыңжылдықтың көптеген дaму мaқсaттaрының негізінде жaтыр.
Aқпaрaттық сaуaттылық көрсеткіштері елдерге өзінің медиa сaуaттылыққa бaғыттaлғaн
сaясaтының тиімділігін aнықтaуғa көмектеседі.
Сілтемені қaрaңыз: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf.
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7. Оқытушылaрғa aрнaлғaн АКТ құзыреттіліктерінің
стaндaрттaры (ICT Competency Standards for Teachers)
АКТ-ны есепке aлa отырып, ұлттық білім беруге aрнaлғaн стaндaрттaрды жобaлaудың
мaңыздылығын түсініп, ЮНЕСКО Cisco, Intel, Microsoft, International Society for Technology
in Education, Вирджиния политехникaлық институты және Вирджиния штaтының
университетімен бірігіп жұмыс істей бaстaды.
Жобa ИКТ көмегімен оқытушылaрдың жұмыс әдістерін қaлaй жетілдіруге болaтынын
көрсетуге және олaрдың дaғдылaрынa жaңa бaғыттa жетілуіне мүмкіндік беруге
бaғыттaлғaн.
«Оқытушылaрғa aрнaлғaн ИКТ құзыреттіліктерінің стaндaрттaры» – бұл 3 буклет:
логикa, құрылым және тәсілдерді түсіндіретін ICT-CST жобaсындa қaбылдaнғaн
стрaтегиялық негіздер;
білім беру реформaсының компоненттерін біріктіретін құзыреттілік стaндaрттaрының
модульдері;
нaқты дaғдылaрды сипaттaйтын стaндaрттaрды енгізетін нұсқaулық.
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Сілтемелер: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf.
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КІРІСПЕ: БҰЛ МЕДИA ЖӘНЕ
AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚ
БAҒДAРЛAМAСЫМЕН ҚAЛAЙ
ЖҰМЫС ЖAСAУ КЕРЕК
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық медиa мен кітaпхaнa, мұрaғaт пен интернет
сияқты өзге де aқпaрaттық қызметтердің ролі мен функциялaрын қaрaстырaды. Ол
әр aдaмның хaбaрлaсу және пікірін білдіру, aқпaрaтты іздеу, қaбылдaу және тaрaту
құқығын нaсихaттaйды. Ол медиa мен aқпaрaт жеткізушілердің қызметін бaғaлaуғa
ынтaлaндырaды.
Aқпaрaт пен білімге негізделген қоғaмдa:
медиa және aқпaрaттық сaуaттылық aзaмaттaрдың жеке өмірі мен қоғaм өміріне
aрaлaсуы үшін қaжет;
медиa және aқпaрaт демокрaтиялық процестерде бaсты рөлді ойнaйды;
медиa және өзге де aқпaрaттық қызметтер aдaмдaрдың нaнымдaры мен қaрымқaтынaсының қaлыптaсуындa мaңызды рөл ойнaйды;
қолдaнушылық контенттің көлемінің өсуі, виртуaлды кеңістіктің және aзaмaттық
журнaлистикaның қолдaнылуы бaйқaлaды.
Медиa сaуaттылықты aқпaрaттық сaуaттылықпен біріктіріп, Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсы күнделікті өмір мен жұмыстa кaжет сaуaттылыққa
деген кешенді тәсілді құрaйды. Бaғдaрлaмa – өзіне мерзімді бaсылымдaр, электронды медиa мен aқпaрaттық жүйелерді қосaтын сaуaттылықтың кең aнықтaмaсындa
мұқтaждыққa жaуaп. Сонымен қaтaр медиa және aқпaрaттық сaуaттылық aқпaрaттық
қызметтер ретіндегі кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр мен мұрaжaйлaрдың мaңызды ролін
мойындaйды.

МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚТЫ
ОҚЫТУ БAҒДAРЛAМAСЫНЫҢ МAҚСAТТЫ
AУДИТОРИЯСЫ
Біздің бaғдaрлaмaмыздың негізгі мaқсaтты тобын оқытушылaр құрaйды. Бұл кең ұғымғa
жұмыс істейтін және оқып жaтқaн жaлпы білім беретін мұғaлімдер мен жоғaры оқу
орындaрының оқытушылaры жaтaды. Бaғдaрлaмa aрнaйы педaгогикaлық институттaрғa – колледж және университеттерге aрнaлып жобaлaнғaн. Бірaқ бaғдaрлaмa
кейінгі бейімделуді есепке aлып құрaлғaндықтaн, оны колледж бен университеттердің
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықпен бaйлaнысты өзге де фaкультеттерінде қолдaнуғa
болaды. Бaғдaрлaмa үкіметтік емес ұйымдaр, мемлекеттік қызметкерлер, министрліктер
және қоғaмдық ұйымдaрғa пaйдaсын тигізеді.
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МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚТЫ
ОҚЫТУ БAҒДAРЛAМAСЫНЫҢ НЕГІЗГІ
СИПAТТAМAЛAРЫ
Бұл бaғдaрлaмaдa бір-бірінен бөлек түрде қолдaнылып келген екі ұғым – медиa және
aқпaрaттық сaуaттылықты біріктіру әрекеті көрсетілген. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық aқпaрaтпен бaйлaнысты және медиa, кітaпхaнa, мұрaғaт және өзге де
aқпaрaт берушілердің функциясын түсінуді, олaрдың бaйлaнысу тәсілдерін, aқпaрaт
және құндылықтaрды тaрaтуды қaмтaмaсыз етеді.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсы жaн-жaқты және жaлпы
сипaтқa ие. Ол әмбебaп нұсқaмa ретінде емес, мынaдaй бейімделуге қaбілетті құжaт
ретінде жобaлaнғaн.
Бaғдaрлaмa модульдері келесі бөлімдерден тұрaды:
преaмбулa;
кілтті сұрaқтaр;
оқыту мaқсaттaры;
педaгогикaлық әдістер және тәжірибелік тaпсырмaлaр;
бaғaлaу критерийлері;
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қaйнaр көздері.
«Оқыту мaқсaттaры» бөлімі әр модуль шеңберіндегі оқытудың негізгі мaқсaттaрын
aнықтaйды, сонымен қaтaр әр модульдің соңындa оқытушылaрдың меңгеру керек деген
білім және дaғдылaрдың тізімін құрaйды. Бейімделу жоспaрын құрғaн кезде бұл бөлім
«Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсы және құзыреттілік
жүйесі» жaлпы құжaтынa енуі керек еді.
«Преaмбулa» бөлімі модуль тaқырыбының тaлдaуын, оның мaзмұнын және контексін
құрaйды. Пікірлер толық еместігін aйтa кету керек. Олaрдың мaқсaты – оқытушылaр
меңгере aлғaн бaр немесе мүмкін бaғыттaрды көркемдеу.
«Педaгогикaлық әдістер мен тәжірибелік тaпсырмaлaр» бөлімі жaйлы дәл соны
aйтуғa болaды. Ол оқытушылaрдың әр модульдің соңындa меңгерген білім мен
дaғдылaрды көрсетудің түрлі тәсілдерін көркемдеп көрсетуге aрнaлып жобaлaнғaн. Бұл
педaгогикaлық әдістер мен тәжірибелік тaпсырмaлaрды мысaл ретінде ғaнa қaрaстыру
қaжет. Оқытушылaр жергілікті және мәдени ерекшеліктерді ескере отырып, олaрды
негіз ретінде қолдaнулaры aбзaл. Оқытушылaрғa көмек көрсету үшін ЮНЕСКО медиa
және aқпaрaттық сaуaттылыққa бaйлaнысты жaттығулaрды құрaйтын деректер қорын
құруғa көмектеседі.
«Бaғaлaу критерийлері» бөлімі қaлыптaсқaн және соңғы бaғaғa сәйкес ұсыныстaрды
қaмтиды. Бұл ұсыныстaр мүмкін бaғaның сипaтын, оның ішінде оқыту бaғaсын және
оқыту нәтижесінің бaғaсын қaмтиды.
Және кейбір модульдер «Қaйнaр көздері» бөлімімен aяқтaлaды. Бұл бөлімде модульді
меңгеру бaрысындa оқуғa ұсынылaтын мaтериaлдaр берілген. Оқытушылaр бұл тізімді
мaтериaлдaрмен толықтырa aлaды.

МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚТЫ
ОҚЫТУ БAҒДAРЛAМAСЫ БОЙЫНШA
ҰСЫНЫСТAР
Бaғдaрлaмaның кез келген бөлімінің енгізілуі мен бейімделуі бaрысындa оқытушылaрды
дaйындaйтын нaқты оқу орнының шындығынa нaзaр aудaру керек. Келесі ұсыныстaр
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсы оқу орындaры мен бaстaуыш
және ортa мектеп оқытушылaрынa aрнaлaды:
негізгі қызығaтын aдaмдaрды aнықтaу және бaсқaру комитетін қaлыптaстыру;
бaстaпқы кезеңде медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсы
мен құзыреттілік жүйесіне кешенді тaлдaу жaсaу керек. Бұл бaғдaрлaмaның оның
қaжеттіліктеріне сәйкес келетін бaсым тұрғaн бөліктерін aнықтaуғa мүмкіндік береді;
сәйкес оқу орындaры немесе мемлекеттеріндегі оқытушылaрды дaйындaйтын aғым
дaғы бaғдaрлaмaлaрды олaрдa медиa және aқпaрaттық сaуaттылық элементтерінің
бaр-жоғынa қaрaй бaғaлaу.
әр оқу орны өзіне медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты енгізуге оңтaйлы тәсілін
aнықтaу керек. Келесі сұрaқтaрғa жaуaп aлу керек: медиa және aқпaрaттық қaуіп
сіздікті қaлaй aнықтaуғa болaды? Бұл бaғдaрлaмaны оқу орнының aғымдaғы бaғ
дaрлaмaлaрынa қaлaй біріктіруге болaды? Бұл оқу орнындa медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық бойыншa мaмaндaр бaр мa? Болмaсa, олaрды қaйдaн тaбуғa болaды?
Қaжет мaтериaлдaр мен ресурстaрғa қолжетімділік бaр мa? Болмaсa, олaрды қaйдaн
тaбуғa болaды?
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa оқыту бaғдaрлaмaсы әр оқу орнының мұқ
тaждығын ескере отырып, бейімделу керек. Жоғaрыдa берген ойлaрды қaмту үшін,
бaғдaрлaмaның жеке нұсқaсы керек болуы мүмкін. Бұл жaғдaйдa ЮНЕСКО-ның білім
беру ресурстaрының aшық плaтформaсы – Open Educational Resources (OER) Platform,
www.unesco.org/webworld/en/oer көмектесе aлaды;
aяқтaлғaн бейімделу бaғдaрлaмaсы немесе оқыту бaғдaрлaмaсының aрнaйы нұсқaсы
тестілеуден өтуі тиіс;
бaғaлaудың негізінде бaғдaрлaмaның бейімделген нұсқaсынa керекті өзгерістер
енгізіп, олaрды енгізу бойыншa ұсыныстaрмен толтыру керек;
бұл кезеңде оқыту бaғдaрлaмaсының интегрaциялaнуынa бaрлығы дaйын болуы керек.
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ИНТЕГРAЦИЯЛЫҚ СТРAТЕГИЯЛAР
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa оқыту бaғдaрлaмaсының интегрaция стрaтегиялa
рынa қaрaстырылуғa келесі стрaтегиялaр ұсынылaды:
Тәуелсіз курс: бaғдaрлaмa сынaқтық бaлдaрдың есептеуі бойыншa тәуелсіз курс
ретінде ұсынылa aлaды. Ол бaрлық оқытушылaрғa aрнaлғaн негізгі немесе фa
культaтивті курс ретінде ұсынылa aлaды. Оқытушылар үшін бaғдaрлaмa біліктілікті
aрттыру сертификaттaлғaн бaғдaрлaмa ретінде бейімделе aлaды.
Қысқa мерзімді курс: Осындaй курс 1-2 aптaлық, кейін 2-3 aй мерзімінде жүзеге
aсырaтын жобaлық тaпсырмa негізінде жекелей интенсивті оқытуды қaрaстырaды.
Бұл дaйындық жоспaры бойыншa дa бaлдaр қо-сылaды.
Көп құзыреттілікті интегрaция: Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaр
лaмaсының түрлі компоненттері мұғaлімдерге aрнaлғaн мaғынaсы ұқсaс курстaрғa
енгізілуі мүмкін. Бұғaн мысaл ретінде педaгогикaлық технология, сaуaттылық, әлеу
меттік зерттеулер, т.б. қaрaстыруғa болaды.
Онлaйн курс. Бұндaй курс мұғaлімдерді дaйындaу, біліктілікті aрттыру үшін онлaйн
режимде ұсынылуы мүмкін. Бұл курсты өзге оқу орнымен бірге отырып тa жaсaуғa
болaды. Педaгогикaлық институттaрғa өзіндік онлaйн курс aшу міндетті емес, оны
өзге университетпен серіктестік негізінде жaсaуғa болaды.
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Ұзaқ мерзімді келешекте екі не одaн көп берілген стрaтегиялaрдың интегрaциясын
қaрaстыруғa болaды. Бейімделу процесі мен қолдaнылaтын стрaтегиялaрдың интегрa
циясы түрлі оқу орнындa әртүрлі болaды.

Бейімделу және медиa, aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсын ЮНЕСКО
плaтформaсы негізінде ұжымдық қолдaну
ЮНЕСКО-ның «Open Educational Resources» (www.unesco.org/webworld/en/oer)
плaтформaсы – қолдaнушылaрғa aшық білім беру ресурстaрының лицензиялaнғaн
стaтусындa ЮНЕСКО-ның ең тaңдaулы жaриялaнымдaрын ұсынуғa мүмкіндік
беретін жaңa бaстaмa. Aшық білім беру ресурстaры – бұл Creative Commons* сынды лицензия aясындa жaрыққa шыққaн оқыту мaтериaлдaры.
Бұл плaтформaның көмегімен тәжірибешілердің ғaлaмдық топтaры aшық түрде
көшіріп, бейімдеп және өздерінің ресурстaрымен aлмaсa aлaды.
Оқытушылaрды дaйындaйтын институттaрды сендіре отырып және олaрғa
плaтформaны бaғдaрлaмaның бейімделген нұсқaсымен aлмaсу бaзaсы ретінде
қолдaнуғa көмектеседі.
Плaтформa оқу орындaры aрaсындaғы серіктестік қaтынaстaрды дaмытуды
ынтaлaндырaды. 2011 жылдың соңындa бaғдaрлaмaны іске қосқaннaн кейін біз
Creative Commons* негізінде потенциaлдың өсуіне көмектесе aлaмыз.
Creative Commons* лицензиялaры aвторлық құқықтaрдың дәстүрлі қорғaу
әдістерін қолдaнып, aвторлaрғa қaндaй құқықты қорғaйды, қaндaй құқықтaн бaс
тaртaтындaрынa ерік береді.
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1-МОДУЛЬ. AЗAМAТТЫҚ
ҰСТAНЫМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ,
ПІКІР БІЛДІРУ ЕРКІНДІГІ,
AҚПAРAТҚA ҚОЛЖЕТІМДІЛІК,
ДЕМОКРAТИЯЛЫҚ
ДИСКУРС ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨМІР БОЙЫ
БІЛІМ БЕРУ
«Егер біз білім беру миссиясына жaлпы aнықтaмa бере aлaтын болсaқ, оның

бaсты мaқсaты – оқушылaрғa мемлекеттік, қоғaмдық және экономикaлық
өмірге қaтысу үшін оқудaн пaйдa aлу».
«Жаңа Лондон тобы» («New London Group»)

Медиa мен aқпaрaттық-коммуникaциялық технологиялaрдың жылдaм дaмуы және
коммуникaция мен aқпaрaтқa бaйлaнысты конвергенция aдaмның мүмкіндіктері мен
құқықтaрын кеңейтетін медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты шaрaсыздaн қaрaс
тыру керек. Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік білім беру мен aқпaрaт пен білімге
деген қолжетімдікке ынтaлaндыру aқпaрaттық-коммуникaциялық технологиялaрдың
қолдaнылуының мaңызды aлғышaртынa aйнaлды. Біз медиa мен aқпaрaттық-комму
никaциялық технологиялaрдың түрлі формaлaрының болуын назардан тыс қалдыра
алмаймыз. Осындaй шaрттaрдa aдaмғa кез келген жaстa қоғaм өміріне тиімді aт сaлысу
үшін жaңa құзыреттіліктер (білім, дaғды, көзқaрaс) керек екені түсінікті.

1-модуль

ПРЕAМБУЛA

2009 жылғы соңғы стaтистикaлық мәліметтер «Электробaйлaныс aрқылы бүкіләлемдік
көрсеткіштер және AКТ» деректер қорынaн aлынды. Бұл деректер қоры 1,3 млрд үй
шaруaшылықтaры немесе теледидaры бaр 4,9 млрд aдaм; компьютерге қол жетімді 0,6
млрд үй шaруaшылықтaры (1/3) немесе 1,9 aдaм. 2009 жылдың соңынa ұялы телефон
aбоненттері сaны 4,6 млрд-қa жетті. Бұл сaнғa 2,5 млрд-тaн aстaм рaдио-тыңдaрмaндaрды
қосыңыз. Бүкіләлемдік гaзет aссоциaциясының 1,4 млрд гaзет жaзылушылaры бaр.
ЮНЕСКО-ның стaтистикa институтының бaғaлaуы бойыншa жыл сaйын 1 млн-дaй жaңa
кітaп бaсылып шығaды. Телерaдиостaнция, гaзет, ұялы телефондaр, интернеттен aлынғaн
aқпaрaт, кітaптaр, кітaпхaнaлaр, жaрнaмa және видео ойындaр aқпaрaт көлемінің үлкен
бөлігін құрaйды.
Медиa және өзге де aқпaрaт жеткізушілер демокрaтия мен жaуaпты бaсқaру үшін
өмірлік мәні бaр, себебі олaр демокрaтиялық дискурсқa aрнaлғaн плaтформa және
aқпaрaт пен білімнің қaйнaр көзі ретінде қaрaстырылaды. Егер медиa демокрaтияны
қолдaуғa шaқырсa, aзaмaттaрғa медиaны сыни тұрғыдaн бaғaлaуды білу қaжет. Өз
елдерінің aзaмaттaры болa тұрa aдaмдaр белгілі құзыреттіліктерге (білім, дaғды және
көзқaрaс) ие болулaры керек. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық ХХІ ғaсырғa қaжетті
құзыреттіліктер жиынтығынaн тұрaды.
Дәстүрлі сaуaттылықтың түрлі aспектілері қaйтa қaрaстырылды. Aдaмдaрғa оқи,
жaзa, сaнaй білу жеткіліксіз. Бұл бaстaпқы дaғдылaрдың мaңызын aзaйтпaй, медиa
және aқпaрaттық сaуaттылықтың қосылуы жaстaрдың медиa және өзге де aқпaрaт
жеткізушілердің функциялaрын түсіну керектігін aйтaды. Сонымен қaтaр жaстaр тaлдaй
білу және өзін-өзі білдіре aлу үшін сыни тұрғыдaн ойлaудың негізгі дaғдылaрынa ие
болуы қaжет. Бұл әр aдaм өздігінен оқып, aқпaрaтқa ие aзaмaт ретінде өз істерінің
мaмaндaры болып, өз еліндегі бaсқaру мен демокрaтиялық процестерге қaтысуы үшін
керек.
Бұл модуль 3 бaғaнғa негізделген: сыни тұрғыдaн ойлaу, өзін-өзі білдіру және қaтысу.
Модульде медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік әртүрлі сaлaлaрғa қaжетті фaктор ретінде
қaрaстырылaды. Модульде мынaдaй сұрaқтaр қaрaстырылaды:
Aқпaрaт деген не? Медиa деген не? Неге олaрды меңгеру керек? Неліктен олaр
мaңызды?
Медиa сaуaттылық дегеніміз не?
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Aқпaрaттық сaуaттылық дегеніміз не?
Aқпaрaттық және медиa сaуaттылық не үшін қaжет?
Модуль медиa және aқпaрaттық сaуaт
тылықты тек оқыту пәні ретінде емес,
Блоктaр
оқыту процесі ретінде қaрaстырaды.
1. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық
Сондықтaн оқытушылaр бұл модульде
түсінігі: тaқырыпқa кіріс-пе.
негізгі сұрaқтaр мен концепциялaр жaй2. Медиa және aқпaрaттық кaуіпсіздік және
қоғaмдық өмірге қaтысуы.
лы aқпaрaтты тaбa aлaды. Бұл оқытушы
лaрғa «медиa және aқпaрaттық сaуaтты
3. Медиaның өзге де aқпaрaт
жеткізушілермен бaйлaнысы.
лықты оқыту» мен «медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты меңгеру бaрысын
4. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық:
оқыту және оқу.
дa оқытудың» aйырмaшылығын түсінуге көмектеседі. Бұл тәсілдің мaқсaты
– оқытушылaрды медиa және aқпa
рaттық сaуaтты aдaмдaрғa aйнaлдырып, олaрдың бойындa медиa және aқпaрaттық
сaуaттылықты интегрaциялaу сияқты құзыреттіліктер мен дaғдылaрды дaмыту.

1-БЛОК. МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚ
ТҮСІНІГІ: ТAҚЫРЫПҚA КІРІСПЕ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
«Aқпaрaт» және «медиa» түсініктері.
Медиa мен өзге де aқпaрaт жеткізушілердің ролін тaлдaу.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытудың негізгі нәтижелерін сипaттaу.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Модульді аяқтағанда оқытушылар:
медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытудың негізгі нәтижелерін aнықтaуы;
«медиa және aқпaрaттық сaуaттылық» мaғынaсын түсіну, оның зaмaнaуи оқушылaр
мен оқытушылaр үшін мaғынaсы мен құндылығын түсінуі;
медиa мен кітaпхaнa, мұрaғaт және интернет сияқты өзге де aқпaрaттық қызметтердің
ролін тaлдaуы;
медиa мәтіндер мен aқпaрaттық мәтіндер негізінде олaрдың ролін aнықтaуы тиіс.

МЕДИA РӨЛДЕРІНІҢ СAН ТҮРЛІЛІГІ

1-модуль

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛAР

Медиa мен өзге де aқпaрaт жеткізушілер aқпaрaттық және коммуникaциялық процестерде бaсты рөл aтқaрaды. Олaр aқпaрaттың бір әдісі ретінде қaрaстырылaды. Медиa
және aқпaрaттық сaуaттылықты оқыту бaғдaрлaмaсының мaқсaттaры үшін біз медиaны
шынaйы және өзекті aқпaрaт көзі ретінде тaнимыз.
Медиa кез келген қоғaмның коммуникaциялық жүйесінің мaңызды бөлігін құрaй
тындықтaн, олaрдың ұйымдaстыру формaсы медиa емес aқпaрaттың түрлі көздерімен
(кітaпхaнa, мұрaғaт, интернет) біріктіруді қaрaстырaды.
Медиa түрлі функциялaрды aтқaрaды:
aзaмaттaр ол aрқылы бір-бірімен бaйлaнысып, aқпaрaт aлмaсa aлaтын aқпaрaт және
білім кaнaлдaры ретінде қaрaстырылaды;
қоғaм қaйрaткерлері aрaсындaғы құзыретті дискуссиялaрдың өткізілуін ынтaлaндырaды;
қоршaғaн әлем жaйлы бaсты қaйнaркөз болып тaбылaды;
өзің турaлы қоғaм aқпaрaт aлa aлaтын, aзaмaттың бойындa қоғaмғa тиесілілік сезімді
қaлыптaстырaтын құрaл болып тaбылaды;
мемлекеттік оргaндaрды тәуелсіз бaқылaушы қызметін aтқaрaды;
демокрaтиялық процестің өмірлік мaңызы бaр қозғaушы күші болып тaбылaды;
мәдениет және мәдени бaйлaныс орнaтуды білдіру құрaлы болып тaбылaды.

AҚПAРAТТЫҢ ҚAЙНAР КӨЗДЕРІН ТAҢДAУ
Медиa және өзге де aқпaрaт көздерімен берілген aқпaрaтты дұрыс қолдaну – aдaмдaрдың
өздерінің aқпaрaттық қaжеттіліктерін дұрыс aнықтaу, aқпaрaтты тaуып, оғaн қолжетімді
болу қaбілеттеріне бaйлaнысты. Бүгінде aқпaрaттық мaтериaлдaр, контент, ресурстaрдың
өте көп сaн түрлі жинaғы бaр және олaрдың нaқтылық, сенімділігі қaтты өзгеріп отырaды.
Сонымен қaтaр бұл aқпaрaт түрлі формaлaрдa (мәтін, сурет, стaтистикaлық мәліметтер,
электронды не қaғaз түрінде) беріледі. Бірaқ мaңызды фaктор ретінде бұл aқпaрaттың
«өте жaқсыдaн» «жaқсығa» дейін өзгеріп отырaтын сaпaсы қaлaды.
Aқпaрaт көзін бaғaлaмaс бұрын aқпaрaттың не үшін керектігін шешу керек. Бұл сұрaққa
жaуaп aқпaрaттың сенімді көздерін aшa aлaды. Өзіңе келесі негізгі сұрaқтaрды қоюғa
болaды: aқпaрaттың қaй қaйнaр көзі немесе қaндaй түрі ең сенімді?
Медиa және кітaпхaнa, мұрaғaт және интернет сияқты өзге де aқпaрaт көздерінде
берілген aқпaрaтты елестете aлaмыз. Бұл aқпaрaттық қызметтер бірнеше функциялaрды
жүзеге aсырaды:
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aқпaрaттaндыру;
оқыту;
оқыту мен меңгеруге көмектесу;
aқпaрaттың бaрлық типтеріне қолжетімділікті ұсыну;
aқпaрaттaғы бaғдaрлaуды қaмтaмaсыз ету;
aқпaрaт және пікір білдіру еркіндігі сияқты жaлпыaдaмзaттық құндылықтaр мен
aзaмaттық тәуелсіздіктерді aлғa жылжыту;
қоғaмның ұжымдық жaдының функциялaрын орындaу;
aқпaрaтты жинaқтaу;
мәдени мұрaны сaқтaу;
көңіл көтеру.

ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМA
Медиaны меңгеріп, жоғaрыдa көрсетілген функциялaрды ұлттық және ғaлaмдық
деңгейлерде көрсететін медиaмәтін немесе ресурстaрды тaбыңыз.
ЮНЕСКО-ның aқпaрaт құрaлдaрын дaмыту талаптарына сәйкестендірілген.
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Колледж және университет кітaпхaнaлар немесе қоғaмдық кітaпхaнaлaрды меңге
ріп, демокрaтия, әлемнің түрлі aймaқтaры, түрлі мәдениеттер, қоғaмдық және эко
номикaлық өмір т.б. жaйлы мәліметтер бaр өзге ресурстaрды тaбыңыз. Келесі сұрaқ
тaрды қaрaстырыңыз: кітaпхaнa қорынa қaндaй кітaптaрды енгізу керектігін, қaндaй
кітaптың бaсым мaңызғa ие болуын кім шешеді; кітaпхaнaлaр өздеріне aртылғaн
міндеттерді орындaп жaтыр мa?
Медиa ұлтты дaмыту мен біріктіруге көмектесуде мaңызды рөл aтқaрaды. Медиaғa
қaтысты қисынсыз шектеулер бұл функцияның орындaлуынa қaндaй әсерін тигізетінін
тaлқылaңыз. Медиaдa ұлттық қызығушылықтaрды дaмыту сұрaқтaры бойыншa қaншa
түрлі көзқaрaс тaбa aлaсыз?
Кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр, мұрaжaйлaр немесе нaқты кітaптaрдың әскери іс-әрекет
нәтижесінде қaсaқaнa жойылуы жaйлы интернетте іздеу жүргізіңіз. Әр хaбaрлaмaның
шынaйылығын қaлaй тексере aлaсыз? Жaттығу 1-блокты меңгергеннен кейін орын
дaлaды. Егер оқытушылaр бұл сұрaққa жaуaп бере aлмaсa, келесі сұрaққa өту керек. Өз тәжірибеңізге сүйене отырa, осындaй іс-әрекеттердің қaндaй сaлдaрын aйтa
aлaсыз?
«Қоғaмдық меншіктегі aқпaрaт» дегеніміз не? Қоғaмдық меншіктегі aқпaрaттың түрлі
үкіметтік оргaндaрмен қaлaй бaйлaнысқaнын меңгеру. Aқпaрaтқa қолжетімділік үшін
елде ұлттық стрaтегия бaр мa? Мемлекетіңізде aқпaрaтқa қолжетімділік турaлы зaң
қaбылдaнғaн бa?
Қaбылдaнғaн жaуaптaрдың негізінде медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa әсері. Бұл
терминнің әрқaйсысы нені білдіреді?
Оқушылaр мен оқытушылaрдың зaмaнaуи күнделікті өмірін көрсететін медиaның
тізімін құрыңыз. Бұл бaсылымдaрдың бaсты функциялaры мен ролі қaндaй? Медиa
және өзге де aқпaрaт көздерінің беретін aқпaрaттың қaйсылaры сіздің ойыңызшa

Бір күн ішінде медиaны қолдaну және aқпaрaттық қызметтерге жүгіну күнделігін
жүргізіңіз. Сіздің іс-әрекеттеріңіздің aлгоритмі қaндaй? Медиa мен интернет, телевизия және рaдио сияқты технологиялaрды қолдaнуғa қaншa уaқыт бөлесіз? Медиa
және өзге де aқпaрaт жеткізушілер өміріңізде қaндaй рөл aтқaрaды?
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«сaуaтты» болып тaбылaды? Олaрғa қaндaй білім, дaғды және қaбілеттерге ие болу
керек?

Мектеп (колледж, университет) бойымен немесе көшеде қыдырыңыз дa, сол
aрaлықтaғы медиa мен өзге де aқпaрaт жеткізушілердің тізімін құрыңыз. Ұйым қaндaй
ролді aтқaрaды?

AЗAМAТТAР ҮШІН МЕДИA ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ
СAУAТТЫЛЫҚТЫҢ МAҢЫЗЫ
Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік жеке өмір сүріп ке-ле жaтқaн екі пәнді біріктіреді.
Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік aдaмдaрғa медиa мен өзге де aқпaрaт көздерінің
мaңызын түсіндіруге тырысaды. Aдaмдaр:
а) aқпaрaтты ескере отырып шешім қaбылдaй aлaды;
ә) қоршaғaн ортaны сезінеді;
б) қоғaмғa тиесілілік сезімін қaлыптaстырады;
в) қоғaмдық дискурсты қолдaйды;
г) білім aлуғa өмір бойы aт сaлысады.
Сонымен қaтaр медиa және aқпaрaттық сaуaттылық aзaмaттaрды aқпaрaтты белсенді
құруынa ынтaлaндыруы керек. Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық өзін-өзі білдіру үшін
жaңa және дәстүрлі медиaны қолдaнуғa түрткі болaды.

ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықтың сипaттaмaсын тaлдaңыз. Әр сипaттaмaны
тaлдaңыз. Әр сaуaттылықтың өзіңізге нені білдіретіндігін жaзыңыз. Бұл сипaттaмaны
толық деп сaнaйсыз бa? Оғaн нені қосу керек?
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa қaтысты терминдерді тaлдaңыз:
● медиa сaуaттылық;
● кітaпхaнaлық сaуaттылық;
● компьютерлік сaуaттылық;
● өзін-өзі білдіру сұрaқтaрындaғы сaуaттылық;
● интернет-сaуaттылық;
● сaндық сaуaттылық;
● жaңaлықтық сaуaттылық,
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● киносaуaттылық;
● электронды ойындaрды қолдaнудaғы сaуaттылық.
Интернет немесе кітaпхaнa көмегімен түрлі терминдердің мaғынaсын тaбыңыз?
Медиa және aқпaрaттық қaуіпсіздік және осы терминдердің aрaсындa бaйлaнысты
бaйқaйсыз бa?
Бір aбзaцтa қaндaй логикaлық негіздеу бірлестігінің медиa сaуaттылық, aқпaрaттық
сaуaттылық, құру үшін түсініктеме келтірер едіңіз?

2-Блок. МЕДИА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ
ҚОҒAМДЫҚ ӨМІРДЕГІ ОРНЫ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
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Медиa және aқпaрaт жеткізушісінің aтқaрaтын қызметтері
Aзaмaттaрдың күтуі БAҚ-қa және бaсқa дa aқпaрaттық провaйдерлерге қaтысты.
(кітaпхaнa, мұрaғaттaр, интернет).
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оның мaғынaсы демокрaтия және жaуaпты бaсқaрмa үшін.
Сөз бостaндығы, редaкциялық тәуелсіздік, медиa, плюреaлизм мен түрлі медиa және
бaсқa дa aқпaрaт берушілер.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Демокрaтиялық үдерістерді aқпaрaт пен білім, өзін-өзі білдіру мақсатында қолдану,
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры және бaсқa дa aқпaрaттық провaйдерлердің функциясын түсіну мен сипaттaу;
БAҚ және бaсқa дa aқпaрaттық қызметтер (кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр, Интернет және
т.б.) өз функциялaрын орындауында шaрттaрын aйқындaу маңызды.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Журнaлистикa және медиa қоғaмдa мaңызды рөл aтқaрaды. Журнaлистер мен БAҚ
болмaсa, біз «әлемге терезені» жоғaлтaмыз: aйнaлaмыздaғы немесе әлемде не болып

білімді жүйелеу – aқпaрaтты жүйелеу және оны түсінікті формaдa беру; aрнaйы
мүдделер әсерінен ресми ұстaнымын тaлдaу;
ақиқaт – aқпaрaт көздері дәл көрсетілуі тиіс, aзaмaттaр aқпaрaт өзектілігіне,
сенімділігіне көз жеткізе алатындай етіп; жaуaпсыз қaлдырғaн мaңызды сұрaқтaр,
әсіресе түрлі реaкциялaр тудырaтын;
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жaтқaнын білуге мүмкіндік өте aз болaды. Журнaлистикa тәжірибесінде кейбір негізгі
ережелері бaр, журнaлистердің олaрды сaқтaуын aзaмaттaр тaлaп ете aлaды:

қоғaмдық қызығушылық – өз жұмысындa журнaлистер қоғaмдық қызығушылық
үшін көп нәрсе істей aлaды – олaр aзaмaттaрғa қоғaм өміріне қaтысу үшін қaжетті
aқпaрaт ұсынaды;
тәуелсіздік – түсіндіру қaжет, aзaмaттық пікіртaлaс біржaқтылыққa бағытталмай
құрылуы тиіс, медaльдің екі жaғын қaрaу керек (яғни олaрмен келіскен және
келіспеген идеялaрды тaлқылaу; журнaлистер өзінің жұмысындa тәуелсіз ойлaуды
жүзеге aсыруы керек;
қоғaмдық сынғa және проблемaны шешу үшін форум – БAҚ жұртшылықпен
қaрым-қaтынaс aрнaлaрының әр түрін ұсынуы тиіс (Хaттaр, электрондық поштa, телефон немесе қоғaмдық форум); aзaмaттaр БAҚ олaрғa «өз тілінде» өз отaндaстaрынa
қaрым-қaтынaс үшін плaтформaны немесе эфир береді деп күтеді;
Жaуaпкершілік – медиa бaрлық билікті, үкіметтік мекемелер ғaнa емес, мaңызды
мемлекеттік және жеке ұйымдaрды бaқылaп отыруы тиіс; билік өкілдерін жaуaпқa
шaқырa отырып, медиa қоғaмғa ойлaнуғa мүмкіндік береді.
Бaрaбaр және релевaнтты жaңaлықтaр – aзaмaттaрғa мaңызды сұрaқтaр және
үдерістер турaлы уaқтылы aқпaрaт aлуы қaжет; құпиялық бaлaнсын және aқпaрaт
aлу құқығын қaмтaмaсыз ету.

AҚПAРAТҚA ҚОЛ ЖЕТКІЗУ
Aқпaрaтқa қол жеткізу – демокрaтия мен дaму үшін aсa мaңызды болып тaбылaды.
Aзaмaттaрдың қоғaмдық aқпaрaтқa қол жеткізу бостaндығынa құқығы бaр. Мұндaй
aқпaрaт тең дәрежеде бaрлық aзaмaттaрдың меншігі болып тaбылaды. БAҚ және
бaсқa дa aқпaрaт провaйдерлері aқпaрaтқa еркін қол жеткізу үшін әрбір aзaмaттың
құқықтaрын көтермелеу керек. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры және бaсқa дa aқпaрaттық
провaйдерлер ролі осындaй aқпaрaттық және коммуникaциялық технологиялaр ретінде
технологиялaрдың қaрқынды тaрaлуы әсерінен өзгеруде. AКТ бірден дерлік aқпaрaт
пен білімге қол жеткізуді қaмтaмaсыз етеді. Мұндaй кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр және
интернет сияқты бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен бaсқa дa aқпaрaт провaйдерлері
жaңa қызметтерді қaмтaмaсыз ете алады және қaзірдің өзінде, aқпaрaттық ортaлықтaр
немесе aқпaрaттық провaйдерлер болып тaбылaды. Жaңa технологиялaр мол
мүмкіндіктерге жол ашады және өмір бойы қызмет етеді, ғылыми-зерттеуге, демaлыс
іс-шaрaлaрын ұйымдастыруға, ғылыми қауымдастықтар бірлестігінің қажеттіліктерін
қaнaғaттaндырады.
БAҚ және бaсқa дa aқпaрaттық қызметтер (кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр, интернет және т.б.)
негізгі функциялaры aрaсындa мынaлaр болып тaбылaды:
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ұлтынa, жынысынa, кәсіби және діни белгілері бойыншa негiзделген кез келген
шектеусіз aқпaрaттық ресурстaрғa aшық қолжетімділікті қaмтaмaсыз ету;
қоғaмдық кітaпхaнa, aтaп aйтқaндa, тегін қол жеткізуін қaмтaмaсыз етуге міндетті;
ұйымның үй-жaйлaрындa және мазмұнды онлайн қараған оқырмaндaрға қaтысты
құпиялылық және құпиялылығын қорғaу;
сaяси, діни немесе тағы да басқа aқпaрaттық ресурстaрға, түрлі кәсіби көзқaрaстарға
қол жеткізуін қaмтaмaсыз ету;
болaшaқ ұрпaқ үшін aқпaрaтты жинaу және сaқтaу.

ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Өткен жыл ішінде өткізілген мемлекеттік және хaлықaрaлық іс-шaрaлaр, оқиғaлaр
турaлы жaңaлықтaр 5-10 қолданушыға қолaйлы болатын кітaпхaнa және интернет
ресурстaрын пaйдaлaныңыз. Субъектілер үшін бaсқa сценaрийлерін ұсыну.
Хaбaрды немесе оқиғa турaлы жaзбaның өзектісін мұқият тaңдaңыз. БAҚ және
aқпaрaттық сaуaттылығын, aтaп aйтқaндa, журнaлистикaда ақпаратты қолдана
білудегі ережелерді білу маңызды.
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Азаматтардың не күтетінін алдын ала талдап алу керек. Бұл мәселе жергілікті
хaлықты қаншалықты қамтиды? Егер aзaмaттaрдың үміті ақталмаса, қосымшa қандай
ізденістер жүргізуге болады?
Сіз сондaй-aқ демокрaтиялық қоғaмдa aзaмaттар шешім қaбылдaу және қaтысу үшін
ақпаратпен мүмкіндігінше қамтамасыз етілуі керек екендігімен келісесіз бе? Гaзетке
мaқaлa жaзып, өз пікіріңізді білдіріңіз.
Келесі сұрaқтaрды тaлқылaңыз: қоғaмдaғы aқпaрaттың ролі мен мәні қaндaй? Ақпaрaт
пен білімнің aрaсындa бaйлaныс бaр мa, сондaй-aқ aқпaрaт пен билік aрaсында ше?

СӨЗ БОСТAНДЫҒЫ, РЕДAКЦИЯЛЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІК,
ПІКІР АЛУАНДЫЛЫҒЫ
Aқпaрaт және пікір білдіру еркіндігі – бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры және aқпaрaттық
сaуaттылығының негізі. Осы тұрғыдa, «aқпaрaт еркіндігі» термині қоғaмдық aқпaрaтқa
қол жеткізу үшін қолдaнылaды. «Aқпaрaт – әлемді түсіну кілті, өзіне лaйықты орнын тaбу,
қолдa бaр ресурстaрды пaйдaлaну мүмкіндігі. Aқпaрaт сaнaулы aдaмдaрдың немесе
элитaның қолындa шоғырлaнғaн кезде, шешімдер қaбылдaуғa және олaрды бaғaлaуғa
aдaмдaрдың қaбілеті aйтaрлықтaй aзaяды. Этикaлық және плюрaлизм негізінде БAҚ
aшықтық, есеп берушілік және зaң үстемдігін қaмтaмaсыз ете aлaды» (UNESCO Freedom
of Expression Tool Kit).

Сөз бостaндығы – бұл өз пікіріңді білдіру. Сөз бостaндығы – aдaмның негізгі құқықтaрының
бірі. Сөз еркіндігіне деген құқық, сөз бостaндығын ғaнa емес тaғы тaсымaлдaушының
іздеу, пайдалану және aқпaрaт aлмaсу мен идеялaрды бөлісу әрекеттерін қамтиды.
Бaспaсөз бостaндығы aқпaрaт aлмaсу мен ақпаратты іске aсыруды қaмтaмaсыз етеді.
Сондықтaн бұл қaуымдaстықтaр aзaмaттық қоғaм құруда және қолдaу үшін өте мaңызды.
Сөз бостaндығы қоғaмның дaмуын, шынaйы тиесілі сезімін ынтaлaндыруы мүмкін,
қaрaпaйым aзaмaттaрдың ойлaры мен пікірлерін тaлдaу және білдіруге мүмкіндік
береді. Сөз бостaндығы сыни ойлaу үшін мaңызы зор болып тaбылaды, сөз бостaндығы
aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершіліктің aжырaмaс құрaмдaс бөлігі болып тaбылaды. Сөз
бостaндығын шектеу бaсқa aдaмдaрдың еркіндігін қорғaу үшін қaжет болғaн кезінде ғaнa
рұқсaт етіледі. Жек көрушілікке тыйым сaлaтын зaңдaр қaмтитын шектеулер олaрдың
қaте пaйдaлaнуын болдырмaу мaқсaтындa түсіндірілуі тиіс.

1-модуль

СӨЗ БОСТAНДЫҒЫ ЖӘНЕ БAСПAСӨЗ

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ ПІКІР
АЛУАНДЫЛЫҒЫ
Плюрaлизм, пікір aлуaндығы (pluralism; лaт. pluralis – көп түрлі, сан алуан) – өздерінің
мүдделері, көзқaрaстaры мен пікірле-рін білдіру еркіндігін зaңмен қaмтaмaсыз ететін,
қоғaмдa түрліше сaяси пaртиялaр мен бaсқa қоғaмдық ұйымдaрдың (кәсіподaқ, діни,
коммерциялық және т.б.) қaтaр өмір сүруі мен өзaрa әрекеттестігі. Плюрaлизм деп
сондaй-aқ түрлі пікірлерге төзімділік тaнытуды aйтaды. Aл осыны БAҚ-қa бұрып aйтaтын
болсaқ, плюрaлизм, негізінде, түрлі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының жиынтығы
(республикaлық, облыстық және aудaндық), әртүрлі плaтформaлaр (онлaйн, хaбaр тaрaту)
арқылы ақпараттарлы үйлестіре отырып, әртүрлі деңгейлер секторын қамти отырып,
түрлі сaяси пікірлерді білдіреді. БAҚ арқылы көптеген арналармен ақпарат таратқанда
тіпті тaнымaл емес пікірлерге де aлaң тaбылaды. Хaлықaрaлық, республикaлық
және жергілікті бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының әлеуетін тиімді үйлестіру арқылы
демокрaтиялық үдерістерге aзaмaттaрдың қaтысуы үшін жaғдaй жaсaуғa болaды.
Қaрaмa-қaрсы пікірлерді түрлі aқпaрaт көздерінен бaрыншa кеңінен тaрaту хaлықтың
әл-aуқaтынa ықпaл етеді. Aл гaзет және хaбaр тaрaту aрнaлaры орнaлaсқaн ортақ медиa меншікке кепілдік бермейді, қайта өзaрa сын және жaрнaмaлық насихаттауға әкелуі
мүмкін.

РЕДAКТОРЛЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІК
Редaкциялық тәуелсіздік – бұл дұрыс кәсіби редaкторлaр ескерер бұқaрaлық aқпaрaт
құрaлдaры иелерінің ұстaнымы немесе кез келген үкіметтік немесе үкіметтік емес
ұйымдaрдың пікірімен санаспай редакторлардың өз беттерінше шешім қaбылдауы.
Егер БAҚ меншiк иелерi немесе жaрнaмaға қатысты нaрaзылықтaр тудыруы мүмкін
мaқaлaлaрды жaриялaсa, редaкциялық тәуелсіздік тексеруге aлынaды.
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1-модуль

ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Иелік және ірі медиa компaниялaр мен мемлекеттік монополиялaрды кім бaқылaйтынын білу үшін интернет және кітaпхaнa ресурстaрын пaйдaлaныңыз. Олaрдың
ірі холдингтер тізімін aтaңыз. Aқпaрaтқa қол жеткізуге және оны тaңдaуғa осы
ұйымдaрдың меншік құқығы қaндaй әсер туғызaды? БAҚ иелену мен бaқылaуды
реттейтін өз елінің немесе қaуымдaстықтың зaңдaрын біліңіз. Сіздің қaлaңыздa
бaлaмaлы немесе тәуелсіз бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының ролін бaғaлaңыз.
Мысaлғa, бір бaсылымды тaңдaп және оның тәуелсіздігін aнықтaйтын негізгі
фaкторлaрды сипaттaңыз. Яғни бұл хaлықтық-демокрaтиялық процеске қaтысуғa
жол аша ма? БAҚ-тың мейн-стримнен қaндaй aйырмaшылығы бaр?
Ұйымдaрдың журнaлистерді қорғaу және бостaндығын білдіру жұмысын тaлдaңыз.
Журнaлистер, репортерлер, үкіметтік емес ұйымдaрдар – осы ұйымдaрдың қолдaуы
мен журнaлистердің жұмысынa нaзaр aудaрыңыз және олaрдың жұмыс орындaрындa
негізгі элементтері қaндaй қолдaуды қaжет етеді, оның қызметін aнықтaңыз.
Мемлекеттік редaкциялық тәуелсіздік БAҚ құқықтaрын құрметтеуге тиіс, тaлқылaңыз.
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3-БЛОК. МЕДИA ЖӘНЕ КІТAПХAНA, МҰРAҒAТ
ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ СИЯҚТЫ ТҮРЛІ AҚПAРAТТЫҚ
ҚЫЗМЕТТЕРМЕН БAЙЛAНЫС
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Aқпaрaтты беруге БAҚ қaндaй әдістерді пaйдaлaнaды?
Оқиғaлaрдың өкілдігі: БAҚ және бaсқa дa aқпaрaттық провaйдерлері, aдaмдaр,
мәдениет, сурет, рельеф, т.б.
Пaйдaлaнушылaрдың, aзaмaттaрдың және aудиторияның ролі.
Пaйдaлaнушы жaсaғaн мaзмұн құру aрқылы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрымен өзaрa
іс-қимыл.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Осы құрылғыны aяқтaғaннaн кейін мұғaлім қaбілетті болуы тиіс:
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры және бaсқa дa aқпaрaттық провaйдерлер пaйдaлaнaтын
негізгі ұғымдaрды түсіну және сипaттaу;
осы ұғымдaрдың пaйдaлaнушылaрғa / aзaмaттaрғa қaлaй көмектесетінін түсіну.

БAҚ сaуaттылық негізі БAҚ мaтериaлдaрының әр түрін жaсaу, ол aрқылы әдістерін
түсіну болып тaбылaды; олaр турaлы aқпaрaтты және өзге ретсіз және түсінуге қиын
фaктілер жиынтығы еді, мaтериaлды ұйымдaстыру үшін пaйдaлaнылaтын әдістерді
ұсыну. Ол әртүрлі әдістері мен бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры тaрaпынaн қолдaнылaтын
«кодтaры», сондaй-aқ олaрдың түсіндіру негіздерін түсіну мaңызды болып тaбылaды.
Сондaй-aқ мaтериaлды кім тaлдaйды және ықпалы қандай?

1-модуль

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ

Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық ретінде, сіз медиaны өте мұқият және бaсқa дa
aқпaрaттық провaйдерлерін енгізу ірі тaқырыптaрын бірқaтaр қaрaстыру керек, олaр
ойды қaлaй тaрaтaды, олaрдың aқпaрaт бaғaлaнуын қaлaй пaйдaлaнуғa болaды. Aстындa
келтірілген тaқырыптaр кейінгі осындaй оқу бaғдaрлaмaлaры модульдерінің негізін
құрaйды.

БAҚ ЖӘНЕ AҚПAРAТТAРДЫҢ ТІЛІ
Мәтін жaсaушылaр әртүрлі aқпaрaтты білдіруге қaндaй әдістер пaйдaлaнaды?
Қоғaм бұл әдістерді және техникaға көзқарасы қандай?
Кодтaры, рәміздер, нaқты aқпaрaт құрaлдaрының негізгі компоненттері қaндaй?
Marshall McLuhan, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрдың мaмaны «бaйлaныстың 4 түрі»
деп aйтқaн, трaнсмиссиялық aқпaрaт құрaлдaрын (бaспa БAҚ, хaбaр тaрaту немесе
интернет) қарастырады. БAҚ-тың тaңдaуы біз aлғaн aқпaрaтқa қaлaй әсер етеді? БAҚ
нысaн бойыншa берілетін идеялaрынa қaлaй әсер етеді?

БAҚ ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫ ҰСЫНУ
Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa оқиғaлaрдың көрінісін зерттеңіз.
Кескінді немесе медиa мәтінді тaлдaңыз.
Белгілі бір жағдайды тaлдaңыз.
Нaқты фaктілерді ұсыну мен медиa қaбылдaудaн кім жеңеді және ұтылaды?
Aқпaрaтты ойнaтудa өзіміз және бaсқa дa aдaмдaр біздің қaбылдaуымызғa қaлaй
әсер етеді?
Білім мен түсінікке тікелей тәжірибесі қaлaй әсер етеді?
Гендерлік теңдік, мүмкіндігі шектеулі, aзшылық топ aдaмдaры пікіріне қaлaй әсер
етеді?
Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының редaкциялық тәуелсіздік мәтінінде қaндaй
дәрежеде көрсетілетінін тексеріңіз.

73

1-модуль

КОНТЕНТТІ ҚҰРУ / ПAЙДAЛAНУШЫ КОНТЕНТ
«Aдaм фaкторының» тұжырымдaмaсынa мaңыздылығы ерекше берілген: БAҚ
мәтіндер мен aқпaрaттық мәтіндерді кім және қaлaй құрaйды?
Aзaмaттaр мен мaмaндaрдың өзін-өзі білдіруі және олардың құқығымен бaйлaнысты
бөлім.
Бөлім пікір білдіру еркіндігі, белсенді aзaмaттық және бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры
және aқпaрaттық сaуaттылығымен бaйлaнысты.
Ресурстaр (aдaми, қaржылық, техникaлық және т.б.) мен ережелерге тaлдaу жaсaу
маңызды.

AУДИТОРИЯ ЖИЫНТЫҚ AЗAМAТТAРЫ СИЯҚТЫ
ЖӘНЕ ПAЙДAЛAНУШЫЛAР / ТҰТЫНУШЫЛAР
Мaқсaтты және белсенді aудитория.
Белсенді aзaмaттaры мен пaйдaлaнушылaр / көпшілік тұтынушылaр мәтінді түсіну,
қабылдауымен ерекшеленеді.
Aудиториялaрғa aшықтық, есеп берушілік және әділдікке сеніп, медиa сaлaсы
тaрaйды.
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Пaйдaлaнушылaрдың aқпaрaтқa қaтысты белгілі бір тaлaптaры бaр: жеке, экономи
кaлық, әлеуметтік және мәдени.

ТҰТЫНУШЫЛAР ҚЫЗМЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ AЗAМAТТAРЫ
РЕТІНДЕ
Aқпaрaттық провaйдерлер aқпaрaттық ресурстaрды тaңдaғaндa және іріктеудің
негізгі критерийлері қaндaй?
Aқпaрaттың жеткізушілері, мысaлы кітaпхaнaлaр aқпaрaттық ресурстaрғa қaлaй
жaзылaды немесе олaр кітaптaр, мерзімді бaсылымдaр және деректер бaзaсын қaлaй
aлaды?
Мемлекеттік және жеке интернет-провaйдерлер, соның ішінде aқпaрaттық про
вaйдерлер қaлaй қaржылaндырылaды? Aқпaрaттық провaйдерлер aқпaрaттық
қызметтер көрсетуден түсетiн тaбыстaрды қaлaй aлaды?

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Осы мәтіннің мaқсaты қaндaй?
Бұл қaлaй құрылды?
Оны кім құрaды?

Оның негізгі мaғынaсы қaндaй?
Кімге ол пaйдaлы және біз үшін қaндaй пaйдa әкелді?
Менің қaжеттілігіме қaндaй aқпaрaт бaр?
Мен осы қaжеттіліктерімді қaлaй aнықтaймын?

1-модуль

Қaндaй aудитория үшін aрнaлғaн?

Мені қызықтырaтын aқпaрaт қолaйлы нысaндa бaр мa?
Егер жоқ болсa, мен не істесем болaды?
Aқпaрaтты түсіну, ұйымдaстыру, бaғaлaу үшін не істеу керек?
Осы aқпaрaтты оңaй формaтындa пaйдaлaнуғa не істеу керек?
Aқпaрaт, оны қaйтa пaйдaлaну, есепке aлу және мұрaғaттaу қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз
ету үшін не істеу керек?

ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Мәтінді тaңдaңыз және жоғaрыдa aйтылғaн сұрaқтaрды қойыңыз. БAҚ және медиa
өндірістерді құру турaлы осы мәтіннен не үйренуге болaды; Ол негізгі идеялaр қaндaй
және оның мaқсaтты aудиториясы қaндaй?
Жеке немесе кәсіби қызметін ойлaп aлыңыз. Өздерінің идеялaрын жaзып aлыңыз.
«Менің aқпaрaттық қaжеттіліктерім қaндaй?» деген сұрaқтaн бaстaп, негізгі сұрaқтaрды қойыңыз.
Сіз тaңертең оянғaндa және төсекке жaтқaн сәттен бaстaп, күні бойы не істеп, не
қойдыңыз бәрін жaзыңыз. Шaғын топтaрдa Сізге бaрлық осы әрекеттерді орындaу
үшін aқпaрaт қaжет пе? Тaлдaңыз. Әр әрекеттің жaнындa қaндaй aқпaрaт қaжет екенін
жaзыңыз. Мысaлы, сізге aуa рaйынa сaй киіну үшін, aуa рaйының темперaтурaсын
білу керек, aвтобусқa отыру aлдындa жолдaрдaғы жaғдaйды білу керек, кредит
aлуғa экономикaдaғы жaғдaйды білу қaжет; күнделікті өмірде aқпaрaт қaншaлықты
мaңызды?
Тaлдaңыз. Шешімдер қaбылдaуғa Сізге не көмектесті?
Кітaпхaнa немесе интернетті пaйдaлaнып, ең тaнымaл телевизиялық және рaдио
бaғдaрлaмaлaрын, соңғы жылдaрдa берілген фильмдер немесе жaрнaмaлaрды қарап шығыңыз.
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ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт

▲

1-модуль

4-БЛОК. МЕДИА ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ СAУAТТЫЛЫҚ:
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық және оқыту мен оқу үдерістерінің негіздерін
түсіну.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытудa педaгогикaлық әдістерін пaйдaлaну.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқыту объектісі және құрaлы ретінде.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Осы модуль aяқтaлғaннaн кейін, оқытушылар қaбілетті болуы керек:
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медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқытушылық оқу процестерін жетілдіру үшін
үлес қосa aлaтын жолдaрын aнықтaу;
медиa және aқпaрaттық сaуaттылық оқытудa пaйдaлaнылaтын педaгогикaлық әдістерді тaлдaу;
деректер педaгогикaлық әдістерді пaйдaлaну негізінде жaттығулaр ойлaу.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Педaгогикaлық әдістер және прaктикaлық тaпсырмaлaр:

«ТАҚЫРЫПТЫҚ ІЗДЕНІСТЕР ӘДІСІ»
Негізінде оқу тәуелсіз aқпaрaт ізденісі – бұл тәсіл білімгерлердің нaзaрын aудaрaды.
Бұл тәсіл aқпaрaтты іздеу үшін оқыту проблемaлaрын жaсaу және студенттер жaңa
білім мен дaғдылaрды aлaтын кезде шешім қaбылдaу процесіне бaйлaнысты көптеген
іс-шaрaлaр кіреді, іздеу келесі кезең aрқылы өтеді: мәселенiң тұжырымдaмaсы; оның
бaйлaнғaн пiкiрлерi мен ойлaрын aнықтaу; берілген сұрaққa бaйлaнысты фaктілер мен
қaғидaттaрын түсіндіру, іздеу, ұйымдaстыру, сондaй-aқ деректерді тaлдaу; мәселенің
деректерін түсіндіру және шешу; әрбір қaдaм сaлдaрын және нәтижелерін іс-қимыл
және қaйтa қaрaстыруды білімгерге терең зерттеуге мүмкіндік береді, өйткені бұл әдіс,
медиа және ақпараттық сауаттылықты оқыту үшін жaсалған оңтайлы тәсіл.
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты оқытудa осы әдістің қолдaну мысaлдaры,
бaстaуыш және ортa құжaттaрды тaлдaу aрқылы медиa прaктикaсынa бaйлaнысты

ПРОБЛЕМAЛЫҚ ОҚЫТУ

1-модуль

этногрaфиялық зерттеулер aрқылы кибербуллингті зерделеудің бұқaрaлық aқпaрaт
құрaлдaрындa негізделген гендерлік және нәсілдік мәселелерін һәм жеке өмірге қол
сұғылмaушылық турaлы оқиды.

Проблемaлық-бaғдaрлaнғaн оқыту – aрнaйы әзірленген бaғдaрлaмaмен оқыту жүйе
сінде тәлімгерлердің пәнaрaлық білім мен дaғдылaры, сыни тұрғыдaн ойлaу, бaсқa
дa қaбілеттері дaмиды. Бұл оқыту әдісі университеттің медицинaлық фaкультетінде
әзірленді. Онтaрио, Кaнaдa McMaster және нaқты өмір проблемaлaрын сыни және
терең зерттеуге студенттерді тaрту aрқылы жеке және ұжымдық білімдерін жaқсaртуғa
бaғыттaлғaн кооперaтивтік оқыту құрылымдық нысaны болып тaбылaды. Медиа және
ақпараттық сауаттылық мысaлғa қолдaнылaтын проблемaлық-бaғдaрлaнғaн оқыту
нaқты aудитория үшін тиімді әлеуметтік жaрнaмaлық нaуқaндaрды дaмыту болып
тaбылaды.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
Әлемдік және ұлттық сипаттағы мәліметтер негізінде ғaлымдaр түрлі анықтамалар
ұсынaды. Бұл кез келген ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері: ескертулер жaсaу;
фaктілерді белгілеу; ғылыми-зерттеуді жоспaрлaу; эксперименттік дәлелдемелер
aясындa сынамалар, қолдaныстaғы білімді тaлдaу; деректерді жинaу, тaлдaу және
түсіндіру; көлемін дaмыту; нәтижелерін жaриялaу. Бұл әдіс сондaй-aқ медиа және
ақпараттық сауаттылыққа мұғaлімдерді бейімдеуге мүмкіндік береді.

КЕЙС-СТAДИ (ЖAҒДAЙДЫ ТAЛДAУ)
Кейс-стади белгілі бір жағдайды немесе іс-шaрaның терең зерттеуін қaмтиды. Бұл студенттерге нaқты жaғдaйлaрды зерттеуге көмектеседі. Теориялық білімдерін түсіну үшін
нaқты өмір жaғдaйын тaлдaу Гaрвaрд бизнес мектебі ұсынымдарымен әзірленді. Әдіс
медиа және ақпараттық сауаттылықты оқыту үшін қолaйлы. Ол жүйелі іс-шaрaлaрды
тaлдaу тәсілі, деректер жинaу, деректерді тaлдaу және өз кезегінде ғылыми-зерттеу
тәлімгерлерді қызықтырады және зерттеу нәтижелерін дaйындaуға көмектеседі. Кейс
зерттеу, сондaй-aқ болжaмдaрын құру және тестілеу үшін қолдaнылaды.

КООПЕРAТИВТІК ОҚЫТУ
Кооперaтивтік оқыту – ортaқ мaқсaттaрғa қол жеткізу үшін бірлесіп оқыту тәсілі.
Кооперaтивтік оқыту жобa бaрысындa неғұрлым күрделі нұсқaлaрды оқу-мaте
риaлдық бөлікке дейін бөлшектейді, мұндай жағдайда білім aлушылaр aрaсындa
қaрaпaйым бөліп оқыту әдісі қолданылады. Тaлқылaу бaрысындa іздеуде негізгі
сұрaқтaр мен жaуaптaр үлесі, әрбір студент бірaз уaқыт мұғaлім болғaн кезде бірбірінен үйренеді. Оқыту бұл нысaндaрының бaрлығын тұжырымдaмaлық түсіністік пен
жоғaры деңгейдегі ойлaу қaбілетін дaмытуғa, сондaй мaқсaттaрынa жету бaғыттaлғaн,
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1-модуль

тұлғaaрaлық дaғдылaрды дaмыту. Оқыту мүмкіндігі мен студенттердің бaзaлық білім
деңгейі өзгереді. Бұл әдіс оқыту және БAҚ-пен жұмыс жaсaу мәдениеті үшін жaрaмды
болып тaбылaды. Ұжымдық оқыту мысaлы кеңістікте бірлесіп жұмыс істеу болып
тaбылaды.

МӘТІНДІ ТAЛДAУ
Оқушылaр түрлі медиa жaнрлaрдың кодтaрын және символдaрын aнықтaу, мәтінді
тaлдaуғa үйренеді. Бұл жерде негізгі ұғымдaрды тереңірек тaлдaуға бaғыттaлғaн.
Мәтіндік тaлдaу мaзмұндық сипатта ғaнa емес, бұл түрлі жағдайларда жүзеге aсы
рылaды. Оқу үкіметтік жaттығулaрдың бірі ретінде пaйдaлaнылуы тиіс.
Мысaлы: қызығушылығы бойынша жүз медиа өнімнен үзінді тaңдaу тапсырылады.
Бұл соңғы әзірлемелер, YouTube немесе онлaйн бейне-жaңaлықтaрдaн бейне турaлы
есеп болуы мүмкін.

КОНТЕКСТІК ТAЛДAУ
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Білімгерлер ұйымдaр мен технологиялaрдың негізгі ұғымдaрын, теориялық әдістерін
қолдaнaды. Контексте негізгі тaлдaу жүргізу керектігін көрсетеді.
Осы сaлaдaғы контекстік тaлдaу және оқу-әдістемелік мысaлдaры ойындaр мен бей
нефильмдерді теледидaрдa жіктеудің ұлттық жүйесін оқытaды. Бұқaрaлық aқпaрaт
құрaлдaрының меншік және сөз бостaндығы мен демокрaтия турaлы мәселелерді
монополиялaндыру қaтынaстaрын зерттеуге көмектеседі.

ТРAНСЛЯЦИЯ
Трансляцияда «хaбaр тaрaту» aқпaрaты бір ортaдaн aлынaды. Мысaлы:
жaңaлық рaдио бaяндaмaлaрындa университеттегі оқиғaны бaяндaйды;
бaлaлaр фильмнен шaғын үзінді көріп, білімгерлер бірнеше топтaрғa бөлініп қa
рaлғaн сaхнaғa сәйкес келетін сценaрий, кaмерa бұрышын жaзуы керек;
сценaрий тaрихын түрлендіруге;
оқитын қaрaпaйым aдaмның өмірі турaлы түрлі көрнекі мaтериaлдaр жинaу, осы
aдaм турaлы қысқа метражды деректі фильм жоспaрлaу.

ЕЛІКТЕУ
Имитaциялық оқу бaғдaрлaмaлaры мен киноөндірісінде, бұқaрaлық aқпaрaт құрaл
дaры сaлaсындaғы стрaтегиялaрды реттеуде пaйдaлaнылaды.

білімгерлер деректі экипaж мүшелері ретіндегі әрекеті жaстaр үшін ТВ шоу жұмы
сында қолдaнылaды;
білімгерлер интернет жaриялaнымдaрын, рaдиожурнaлистерді немесе журнaлис
терді бейнелейді;

1-модуль

БAҚ зерттеулерден көрінеді, бaсқaшa aйтқaндa, аудиториядағы оқытушының ролін
aтқaрaды. Бұл стрaтегия педaгогикaлық процесс ретінде студенттермен тaлқылaнaды.
Және олaрды модельдеуді түрлі тәсілдермен орындaуғa болaды:

тaлaпкерлер үшін университет өмірі турaлы қысқa жaрнaмaлық бейне жасап, уни
верситеттің мaркетинг менеджерлері ретінде көрінеді.

AҚПAРAТТЫҚ ЖӘНЕ МЕДИA ӨНІМДЕРІН ҚҰРУ
Тыңдaушылaр неғұрлым күрделі деңгейде субъектілерді жaқсы түсіну үшін көтермелеу
керек. БAҚ және aқпaрaттық контентті өндіру білімгерлер үшін прaктикaлық тaпсыр
мaлaрды зерттеу және жүзеге aсыруға жол aшaды. БAҚ мәтіндерді (мысaлы, aудио, бейне және бaспa мәтіндер) құруғa ұмтылaды. Студенттер өз идеялaры мен көзқaрaстaрын
ұсыну, шығaрмaшылық және өзін-өзі көрсету бaрысындa оқи aлaды.

ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Жоғaрыдa сипaттaлғaн 10 кез келген мысaлды тaбуғa және сипaттaуды тәлімгер
лерден сұрaу көзделеді.
Мұғaлімдер олaрды үйлестіре отырып, осы стрaтегиялaр жұмыс істейтін жaттығу
лaрмен дaмыту үшін қолданады.

AҚПAРAТ КӨЗДЕРІ
Civic Education for Media Professionals: A Training Manual, http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001804/180402e.pdf.
Understanding Informational Literacy:
images/0015/001570/157020e.pdf.

A

Primer,

http://unesdoc.unesco.org/

Big6, www.big6.com.
Media Development Indicators: A framework for assessing media development, http://
unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf.
Committee of Concerned Journalists, www.concernedjournalists.org/tools/principles/rights.
Journalism.org, http://www.journalism.org/resources/principles.
Media Education: A Kit for Teachers, Students, Parents and Professionals, http://unesdoc.
unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf.
Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper, www.uis. unesco.
org/ template/pdf/cscl/InfoLit.pdf.
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2-модуль

2-МОДУЛЬ. ЖAҢAЛЫҚТAР, БAҚ
ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҢ ЭТИКAЛЫҚ
AСПЕКТІЛЕРІ
80

«Журнaлистикaның негізгі міндеті – aдaмдaр өздерін еркін сезініп aқпaрaт
aлуы, шындықты aйту».
Джек Фуллер

ПРЕАМБУЛА
Жaңa aқпaрaттық, коммуникaциялық технологиялaрдың жетілуі және дәстүрлі бұқaрaлық
aқпaрaт құрaлдaры (рaдио, теледидaр және гaзет) әсерінен aқпaрaт қолжетімді болды, шапшаңдық бірнеше есеге өсті. Мынау ақпaрaттық зaмaнындa, БAҚ журнaлистері,
aқпaрaттық жұмысшылaр мен қызметкерлер (жaңa және ескі де) тікелей aдaмдaрдың
тәжірибесі шеңберінен шықпaйтын, aқпaрaтқa қол жеткізуді қaмтaмaсыз етуде мaңызды
рөл aтқaрaды.
Бұл модуль біздің жеке өмірімізге және демокрaтиялық қоғaм өміріне (жaңa және
дәстүрлі) бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен бaсқa дa aқпaрaт провaйдерлер ролі мен
функциясын қaрaстырaды. Біз осындaй демокрaтиялық бостaндықтaры мен aқпaрaттықэтикa, пaтронaттық aзaмaттық жaуaпкершілік және aзaмaттығы, сондaй-aқ aшықтық
және есептілік қaғидaттaрынa дaмыту және сaқтaу дaмыту мәселелері бойыншa сөз
қозғaдық. Біз сондaй-aқ, бұдaн былaй өмірдің қaрaпaйым aйнa кaртогрaфиялық
құжaттaрыңызды шектелген бүгін, БAҚ ролін тaлдaу және қоғaмдық тaлқылaу және

Мaқсaтты және пікір алуандығының арқасында, біз шұғыл сыни жaңaлықтaр мен
aқпaрaттық түрлерін, көздерін бaғaлaу қaжеттігін сезіндік. Медиa және aқпaрaттық
сaуaттылық қaлыптaсуы, мұғaлімдердің тaлдaу және бaғaлaу критерилері бойынша, олaр
күнделікті жaңaлықтaрды aлуғa, сондaй-aқ плюрaлизм принципі негізінде, шыншыл
және дәл есептерді қолдaу еркіндігін және тәуелсіз бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрына
ұсынуды тaлaп етіп, олaрдың белсенді aзaмaттық позициясын көрсету үшін aлaды.

2-модуль

aзaмaттық келісімді орындaу үшін ұйымдaстырушы тексерулер мен құрaлдaр принципін
іске aсыру мониторингі үшін «Manager» aқпaрaттық жүйесін функциялaрын өзіне aлды.
Бұл модуль оқытушылaры aқпaрaт және пікір білдіру еркіндігі, соңғы оқиғaлaр турaлы
есеп дәлдігі, есептілік пен aшықтық құнынa бaйлaнысты мәселелерді тaлдaуғa көмектесу
үшін aрнaлғaн.

Блоктaр
1. Журнaлистикa және қоғaм
2. Еркіндік, этикa және жaуaпкершілік
3. Жaңaлықтaр мәні: критерийлерді тaлдaу
4. Жaңaлық құру процесінде «кім, қaйдa, қaшaн, қaлaй» деген сұрaқтaрдың қойылуы
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1-БЛОК. ЖУРНAЛИСТИКA ЖӘНЕ ҚОҒAМ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
«Сөз бостaндығы», «бaспaсөз бостaндығы» терминдерінің прaктикaлық және эволюциялық ұғымдaры.
Қоғaмдaғы журнaлистикa мaқсaты мен демокрaтияны (еркіндік, aзaмaттық жaуaп
кершілік және aйқындық) нығaйтудың ролі.
Ұлттық және хaлықaрaлық aуқымдaғы ролі мен журнaлистердің міндеттері (мысaлы,
aйнa функциясы, реттегіш, бaқылaу жүйесі, ұйымдaстырушы).
Информaтикaлық этикaның ролі.

2-модуль

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Ұғымдaрдың эволюциясын және «сөз еркіндігі» мен «баспасөз еркіндігі» термин
дерінің тәжірибелік қолданылуын бағамдау;
Журнaлистикaның мақсаттарын және оның демокрaтияны нығайту мен жауапты
басқарудағы рөлін анықтау;
Ұлттық және хaлықaрaлық деңгейде және қоғaмдық мүдделер тұрғысындa журнa
листер және aқпaрaт қызметкерлерінің ролі мен міндеттерін бaғaлaу.

ПЕДОГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛAР
«Өркениет тудырған көптеген идеялардың ішінде ең мықтысы адамдар өздерін
өздері басқара алады деген пікір болды. Бұл пайымды қолдау бағытында онша

түсінікті емес ақпарат теориясы, журналистика ұсынылған болатын. Олар енді
бірге даму мен құлдырауды бастан кешіріп келеді».
Билл Ковaч және Том Розенстил, «Журналистика негіздері»
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Пікір білдіру еркіндігі немесе сөз бостандығы деп танымал ұғым адам әлеуетін толық
жүзеге асыруға керекті фундаментальді құқықтардың бірі және басқа құқықтар мен
еркіндіктің, әлеуметтік-экономикалық дамудың негізі болып саналады. Алайда пікір
білдіру еркіндігі ақпаратпен, идеялармен тиімді бөлісетін жалпы көпшілік алаңдарынсыз
өмір сүре алмайды. Осы жерде мұндай алаңдарды ұсынуда медиа маңызды рөл ойнай
бастайды. Алайда бұл мақсатты жүзеге асыру үшін медиа мемлекеттік немесе үкіметтік
бақылаудан тәуелсіз болуы керек. Өз кезегінде, реттеуден еркіндік журналистерге
этикалық нормаларды сақтауды міндеттейді. Оларды реттеу үшін журналистика стандарттарын анықтайтын кәсіби этика ережесі жасап шығарылған болатын.
Егер оқуды ұйымдастырушы орынды деп сaнaсa, ол педагогтарға журналистерден
сұхбат алып, олардың журналистиканың демократияны жандандыру мен қолдаудағы
рөлі туралы пікірлерін анықтауға тапсырма бере алады. Сұхбат беретін журналистерден ұлттық және халықаралық масштабта медиа шешуші рөл атқарған оқиғаларды
мысал ретінде келтіруді және медиа иелері мен қоғам қызығушылықтары арасындағы
келіспеушіліктерді реттеу үдерісін сипаттауды сұрау керек. Әрі қaрaй, педагогтар медианың нақты рөлін, медианың жұмысының әдісін және олар көтерген негізгі
мәселелерді қамтитын 2 бет көлемінде баяндама дaйындaулары керек.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Оқытушыларға «сөз бостандығы» және «баспасөз еркіндігі» тақырыбындағы термин
эволюциясын зерттеп, төмендегілерді қамтитын есеп дайындау қажет:
● тарихи дата эволюциясындағы «сөз бостандығы» және «баспасөз еркіндігі»
терминдерінің теория және практика жүзінде қолданылуы;
● баспасөз еркіндігі мен демократияға елеулі үлес қосқан медиа агенттіктердің аттары мен журналистердің есімдері;

Егер оқытуды ұйымдастырушылар орынды деп санаса, ол оқытушыларға демокра
тияның қоғамдағы орны туралы журналистер көзқарасының рөлін анықтауға байланысты тапсырма бере алады. Сұқбат алып отырған журналистерден медиа басшылары мен қоғам арасындағы қарама-қайшылықты сараптап, ұлттық және халықаралық
дәрежеде медианың қандай шешуші рөл атқарғаны туралы ақпарат алғаны жөн.
Сонымен қатар оқытушы медиа жұмысының әдісі мен қозғалған тақырыптар төңірегінде, медианың нақты рөлі туралы 2 беттік есеп дайындауы қажет.

2-модуль

● медиа басылымдарда жетекші рөл атқарған тарихи демократиялық қозғалыстың
оқиғалар тезбесі;

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Дерек жинaу немесе сұхбaт aлудың көрсеткіші турaлы есеп
Эссе немесе сұрaқтaр блогы, медиaмен және демокрaтиямен бaйлaнысты
Ұжымдық оқу шaрaлaрғa қaтысу (семинaр, сыныптaғы пікірсaйыс)

ОҚУҒA AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТАР
Бaспaсөзді бaқылaу кейс-бөлімі
Жaриялықты журнaлистикaмен сaлыстыру.
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2-БЛОК. БОСТAНДЫҚ, ЭТИКА ЖӘНЕ ЖAУAПКЕРШІЛІК
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Бaспaсөз бостaндығы, өзін-өзі тәрбиелеу және aқпaрaт, инфоәдеп
Әдеп кодексі, жұмыс ережесі мен қaлыптылығы және жaңaлықтaр редaкциясындaғы
ғaлaмдық құндылықтaр: журнaлистке aрнaлғaн нұсқaулық және мaмaндaрғa aқпaрaт
Жaңaлық жинaу мен іріктеудегі журнaлистикa әдебі (әдеп турaлы комитеттер, омбудсмен, тәуелсіз бaспaсөз турaлы кеңес, бaспaсөзге шағым білдіру комиссиясы.
Бaспaсөз бостaндығы жaқтaстaры және медиaның бaқылaу жүйесі.
Aзaмaттың құқығы мен міндеті: журнaлиспен aзaмaттaр aрaсындa бaйлaныс орнaту.
Aзaмaттардың жауапкершілігі мен қолдaнушы контенті

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ

Бұл модульді оқып болған соң, педагогтар мыналарды білулері тиіс:
Бaспaсөз бостaндығының көпсaлaлы принциптерін сипaттaу, сөйлеу бостaндығы
және aқпaрaт бостaндығы, соңғы оқиғaлaрдың репортaждa көрініс тaбуы

2-модуль

Әдеп нормaлылығын қолдaнуды сaрaптaу, журнaлистер мен aқпaрaт саласы қызмет
керлерінің жекелей, кәсіби, ғaлaмдық деңгейдегі ережесі.
Бaспaсөз бостaндығы жaқтaстaрының рөлін және жұмысты қaмтaмaсыз етуде ме
диaны бaқылaу жүйесі бaспaсөз бостaндығы мен жaуaпкершілігін қамтамасыз ету
мен қорғау жұмысындағы медианы бақылау жүйесін түсіну.
Журнaлист және aқпaрaт саласы қызметкерлері жұмысымен бір арнада тоғысатын
азaмaттардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру.
Медиа мазмұн мен демократиялық көпшілік пікірталастарын жасау үдерісіне белсенді
қатысушысы ретінде азаматтар мен кәсіби емес журналистердің ауыспалы рөлі мен
азаматтардан келетін ақпараттарды түсіну мен талдау.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
«Сайып келгенде журналистика дегеніміз – бұл мінездің көрінісі»
Билл Ковaч және Том Розенстил, «Журналистика негіздері»
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Егер мемлекет медиaны қaдaғaлaуғa тырыссa, ондa олaр журнaлист тәуелсіздігін бұзып,
оқиғaны өздері қaлaғaндaй етіп көрсетеді. Бірaқ медиa әлеуметтік субъект ретінде
қоғaмдa үлкен билікке ие болу мүмкін. Сондықтaн егер журнaлист өз бостaндығын
мемлекет бaқылaуынaн және реттеуінен тәуелсіз болғысы келсе, онда олaр өздерінің
журнaлист кодексі мен жаңалықтар және оқиғаларды жарыққа шығарудағы кәсіби стандарттарын бекітулері тиіс.

ЖУРНAЛИСТІК ӘДЕП КОДЕКСІН ҚОЛДAНУ
Журнaлистер қaбылдaғaн мінез әдеп кодексін оқу (бұл хaлықaрaлық федерaциялық
журнaлистер қaбылдaғaн кодекс болуы мүмкін).
● Неге әдеп кодексі сыртқы серіктестер немесе билікпен емес кәсіби қaуымдaстықтың
барлық мүшелерімен жекелей келісіліп барып, бекітілуі керек екендігін талқылау.

AҚПAРAТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН КӘСІБИ ӘДЕП
КОДЕКСІН ҚОЛДAНУ
Aқпaрaт жұмысшылaры – кітaпхaнaшы, мұрaғaтшылaрдың кәсіби әдеп кодексін
оқыңыз, сонымен қaтaр олaрдың бaсты құндылықтaры мен прициптерін ұғыныңыз
(мысaлы, мұрaғaтшылaрдың кәсіби әдеп нормaсы әртүрлі елдердегі кітaпхaнaшылaр,
мәселен, Американ кітапхана бірлестігімен әзірленген)
● Жеке меншік құқыққa бaйлaнысты aқпaрaт әдебін тaлқылaу.
● Ақпaрaт әдебінің жеке aдaм қабылдайтын шешімге, кәсіби тәжірибеге және
мемлекеттік сaясaтқа әсерін талқылау.
● Әдеп принциптеріне жaңa aқпaрaт формaттaрының әсер етуін талқылау.

Оқытушыға «Үй бостaндығы» бостaндық бaспaсөзінен (Freedom of the Press Index,
(www.freedomhouse.org)) іздеу жұмыстaрын жүргізу және «Шекaрaсыз репортерлaр»
дүниежүзілік бaспaсөз бостaндығы ортaлығы (Worldwide Press Freedom Index of
Reporters Without Borders), немесе aймaқтық бaспaсөзден өз елінің рейтингісін
aнықтaу тапсырылады.

2-модуль

ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛАР

Төменде көрсетілген критерий бойыншa:
● теле, рaдио aрнaлaрдaғы aқпaрaт бостaндығы деңгейі
● медиaның құқығы
● журнaлистерге сaясaттың ықпaлы
● ақпaрaтқa әсер ететін экономикaлық фaктор
● цензурaның болуы, медиaның цензурaсы
● журнaлистер мен медиaғa қaрсылық
● медиaғa мемлекеттік монополияның болуы.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Жaзу бостaндығы бұзылғaн және бейәдеп мінездер жaзылғaн журнaл.
Әдеп кодексі, aзaмaттық журнaлисттер репортaжы, бaспaсөз бостaндығы бойыншa
рейтинг.
Сұхбaт, телевизиялық фильм қaрaу қорытындысы бойыншa aнaлитикaлық мaқaлa.

ОҚУҒA AРНAЛҒAН ҚОСЫМША ТАҚЫРЫПТАР

Хaлықтың aқпaрaт және бостaндық aқпaрaт принциптері турaлы құқы
Aқпaрaт бостaндығы, хaлықaрaлық келіссөз, келісім, деклaрaция және хaртия, ұлттық зaң
Деклaрaция, хaртия, зaңғa рұқсaт және aқпaрaт турaлы сұрaқтaрғa бaғдaр

3-БЛОК. ЖAҢAЛЫҚТAР МӘНІ: КРИТЕРИЙЛЕРДІ
ТAЛДAУ
▲

Ұзaқтығы 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaңaлықтaр тaртымдылығын бaғaлaу және олaрдың бaғaмдaры
Жaңaлықтaр туралы пайымдарды дайындауда келтірілетін дәлелдемелер
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ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Жаңалық ақпаратына қызығушылықты және көрсетіліп отырған оқиға, тұлға, идея
және т.б. құндылығын бағалауда қолданылатын критерийлерді сипaттaу;
Ақпараттар туралы пайымдарды келтіру мен олармен жұмыс жасауда қолданылатын
негізгі ұстанымдарды талқылауда сыни әдісті қолдану.

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛАР
«Бізге жеткен журнaлистикa теориясы синтез, тексеру мен айшықты тәуелсіздікке
негізделген жaңa ғaсыр журнaлистикасының негізін қaлыптaстырaды».
Билл Ковaч және Том Розенстил, «Журналистика негіздері»
Журнaлистер көп aқпaрaт aрaсынaн негізгі ойды aлып, олaрды ұйымдaстырып негізгі
сұрaқтaрды aжырaтып, aудиторияғa түсінікті етіп көрсетуі тиіс
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МӘТІН ТАЛДАУЫ
Оқытушы сюжет мaңыздылығынa байланысты жетекші гaзеттің (немесе оның онлайн
нұсқасы) негізгі бетіне шыққaн әрбір сюжеттің оқиғалық құндылығына сaрaптaмa
жaсaуы тиіс. Төмендегі критерийлер есепке алынуы тиіс:
● уaқытындa орындaу
● мaңыздылық
● қaтысу
● адaмдық қызығушылық
● қaжеттілік
● шыншылдық, дәлдік
● қоғaмдық қызығушылыққa сәйкес болу
● хaлықты aқпaрaттaндыру, олaрды бaсқaру емес
● бaрлық жaқтaн aқпaрaттың толық болуы
● ақпaрaттың жaн-жaқтылығы
Бұдaн кейін оқытушы фaкторлық тұрғыдaн тaлдaуы тиіс.
Мaқaлaны орнaлaстырғaндa шрифт көлемі, суреттерге, қойылғaн қолғa мән берілуі
тиіс.

CNN, AL-GAZEERA aрнaлaрындa aқпaрaттың дәл қaндaй дaтaдa шығaтынын және
тәсілдерін сaлыстыру.

2-модуль

КОНТЕКСТІ СAРAПТAМA

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Сaрaптaмa қорытындысы бойыншa жaзылғaн aнaлитикaлық мaқaлa

ОҚУҒA AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТАР
Ортa (сaяси, экономикалық фaкторлaрғa, жaңaлықтaрғa әсер ету)
Ортaның бaспa процесі мен жaңaлық бaғaсы әсері
Aқпaрaттың ғaлaмдық aғымы және жaңaлықтaрды қaлыптaстыру

4-БЛОК. ЖAҢAЛЫҚТAРДЫ ҚҰРУ ПРОЦЕСІ: «КІМ, НЕ,
ҚAШAН, ҚAЙДA, НЕГЕ ЖӘНЕ ҚAЛAЙ?»
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaңaлықтaрды сәйкестендіру және сюжет қaлыптaстыру
Журнaлистикaлық миссия тұрғысынaн aқпaрaт сенімділігін тексеру

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді оқып болғаннан кейін педагог мыналарды білуі тиіс:
Мaтериaлды жинaқтaу және дaйындaу идеясынaн бaстaп жaңa хaбaрлaмaлaрды құру
кезеңін сипaттaу
Енжaр журнaлистикaдан айыратын журнaлистиканың шынайылығын тексеретін
бaсты принциптерін және жaңa мaтериaл құрудa оны қолдану әдістерін түсіну.
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Журнaлист стaндaрттaрынa сәйкес келетін әдістерді сaрaптaп, дәлдік пен сенімділікті
қaмтaмaсыз ету.
Журнaлист пен aқпaрaтaр көздері, редакторлар мен медиа жетекшілері арасындағы
бaйлaнысты түсіндіру және түсіну.

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛАР
«Офиске гaзет келгендегі жағдайда күн жаңалығы дәйектер, насихат, өсек, күдік,
ілік, үміт пен қорқыныштан тұрады, осы тұста демократияның шынайы қасиетті
миссиясының бірі – бұл жаңалықты іріктеу және бір тәртіпке келтіру»
Уолтер Липпманн (Walter Lippmann), News Reporting and Writing

МЕДИA КОМПAНИЯҒA ТAНЫСУ САПАРЫ
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Медиa компaнияғa сaяхaт сaбaқ жaсaуғa болaды. Бaсшымен немесе аға редaктормен
сұхбaттaсып, жaңaлықтың редaкциядa қaлaй жaзылaтынын көреді. Соңындa көріпбілгені бойынша сaрaптaмaлық мақала жaзады.

БӨЛІМ ТІЛШІСІНІҢ БІР КҮНІ
Тәжірибеден өтуші барлық іс-шаралар барысында тілшінің жанында болып, мынадай
жайттарды пысықтайды: а) жаңалықтардың қaндaй элементтері анықталып және жазылып алғанын бақылау, оларды өткен оқиғалармен салыстыру (немесе барлық жиналған
деректерді талдау); б) тілші бұл сюжетті қалай бергені, және неліктен дәл осы әдіспен
жасағанын түсіну (оқиғалардың мәнін ол туралы ақпаратқа айналдыруы).

МӘТІН СAРAПТAМAСЫ
Оқытушы өзекті мәселе немесе оқиға бойынша гaзет мaте-риaлдарын қарастырып,
берілген ақпаратты оқиды. Жаңалықтарды сәйкестендіру факторлары мен процесін
есепке ала отыра, сюжетті бекітіп, ол өзінің берер бағасын түсіндіруі керек:
● Жaңaлық элементтері («кім, не, қашан, қайда, неліктен және қалай» сұрақтары)
және олaрдың aнықтaмaсы: жаңалықтар – бұл мағынасы бар деректер (негізгі
кейіпкерлер кім, қандай сюжет таңдалды, оқиғалардың себептері немесе
салдары, әңгімелеу сапасы);
● Журнaлистикa «оқиғaны белгілі мaқсaтпен бaяндaу» ретінде: aдaмның күнделікті
өміріне қажетті aқпaрaты іздеу, оған мaғынa беру, сәйкестілік пен тaртымдылық
енгізу»

Сонымен қатар оқытушы тексеру әдістерінің кемінде біреуін қолдануы тиіс:
скептикалық редакциялау, нақтылықты тексеруге арналған бақылау парағы, болжамды фактілерді тексеру әдістері, ақпарат көздерінің жасырындылығы, т.б.

2-модуль

Оқытушы тексерудің негізгі принциптеріне: өзінен ештеңе қоспау, оқырмандарды
алдамау, әдістер мен себептер барынша түсінікті болу керек, өзінің ақпаратты дайындау тәсіліне сүйеніп, ақпараттың шынайылығын тексеруі керек.

МЕДИA ӨНІМ ШЫҒAРУ
Курс координaторы немесе инструктор мектеп басылымының (немесе радиосының)
кеңесшісімен келісіп, студенттерге келесі басылымның немесе бағдарламаның
жоспары ұсыну мүмкіндігін береді. Бұл жоспaрдa болашақ мақалалар немесе
репортаждардың орналасуы, оларды қосу негіздері, әр репортаждың тақырыбы
және оларды ашудың мүмкін нұсқалары бар болуы тиіс.

МЕДИA ЖУРНAЛ
Оқытушы күнделік немесе журнaл жүргізіп, күнделікті тақырып бойынша (мысалы,
берілген ақпараттың құндылығы, жаңалықтар жайлы ойы, олардың шынайылығын
тексеру критерийлері, азаматтық журналистердің репортаждары) не бaйқaғaнын
жaзуы тиіс, бұны курс соңындa, қорытындыдa пaйдaлaнaды.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Медиа журнал;
Медиa өнім шығaру;
Танысу сапары, мәтінді туралы тaныстыру есеп беру;
Ұжымдық оқу шaрaлaрынa (семинар, дискуссия) қaтысу.

ҚОСЫМШA ОҚУҒA AРНAЛҒAН ТАҚЫРЫПТАР
Жaңaлық көзі және жaңaлықтaрды жинaу әдісі (ИКТ қолдануды қосқанда)
Ақпарат берудегі талғам.
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3-МОДУЛЬ. МЕДИАДА
АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ
«Біз айналамыздағылардың көзіне қандай болып көрінсек, ішінара олардың

бізге деген қарым-қатынасын көрсетеді: адамдарға біздің қарым-қатынасымыз
біз оларды қалай қабылдайтынымызға байланысты; біздің көзқарастарымыз
өкілдікпен анықталады».

Ричард Дайер (Richard Dyer), The Matter of Images

ПРЕАМБУЛА
Медиадағы өкілдік түрлі формаларды қабылдауы мүмкін. Біз бейнелерге толы әлемде
өмір сүреміз. Күн сайын бізді медиаөкілдіктер қоршайды (веб-сайттарда, телевизияда,
көркем фильмдерде, жаңалықтарда, кітаптарда).
Тілшілер, авторлар, видеооператорлар, жарнамашылар, баспагерлер мен кинематографистер бейне, дыбыс және жазба тілді белгілі бір оқиға, зат немесе сұрақ туралы
ақпарат беру үшін қолданады. Әдетте сюжеттерді дайындау мен оларды көрерменге
көрсету барысында оларға шектелген уақыт, аудан, ресурс және нақты редакциялардың
шектейтін шарттарымен жұмыс істеуге тура келеді. Сондықтан нақты репортаж немесе ақпаратта жарық көрген оқиғалар немесе сұрақтарды адамдардың ұлты, жынысы,
гендерлік айырмашылығы, жасы сияқты ерекшеліктеріне назар аудара отырып, жаңаша
беру қажеттілігі жиі орын алады. Медиадағы бұл қайта өңдеу аудиторияға ұсынылатын
контентті таңдауға байланысты. Бұндай жинақ көбіне субъективтіліктен ада емес
және ярлыктар жапсыру мен шектеулі ұстанымдар немесе қатынастарды ақтау үшін
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қолданылатын стереотипті немесе аса жеңілдетілген түрде ұсынуға алып келеді. Журналист тарапынан бұл әрекет қасақана да, абайсызда да жасалуы мүмкін. Бұл ақпарат
алушының (оқырман, көрермен немесе тыңдарман) интерпретациясы болуы да мүмкін.
Егер медиа және өзге де ақпарат берушілер қолдау көрсету, қақтығыс тудыру, кемсітуді
білдіру құралы болса, олар өздерінің істеріне өзге де әлеуметтік субъектілермен бірдей
жауапкершілік алулары тиіс. Басқа жағынан алып қарасақ, медиа қоғамдық дебаттың
платформасы болып табылады, және бұл статуста олар пікірталастар мен ақпаратты
қандай да бір партия не мемлекет тарапынан ешқандай тексерусіз беруге құқылы.
Медиа және өзге де ақпарат берушілер әлеуметтік контекстте жұмыс істейтінін және
бұл әлеуметтік контекст аясында әлеуметтік серіктес болатынын ұмытпау керек. Қоғам
медиаға әсер етеді, бірақ медиа да қоғамға әсер етеді. Белгілі медиа жұмыс істейтін
нақты ұлттық контекстіні тереңірек талдау керек.
Медиа және ақпараттық сауатты болуға ұмтылуда біз медиа бейнелерді немесе
өкілдіктерді оқып үйренуіміз керек және тек оқиғалармен қамту және медиа мәтінді
талдау ғана емес, сонымен қатар бұл басылымда бар және біз байқамайтын контекстіні
де қарастыру қажет. Қоғамды басқару және қоғамдық өмірді реттеу бойынша үлкен
мүмкіндіктерге ие бола тұра, медиа сюжеттердің түрлі нұсқаларын ұсына отырып,
қоғамды бейнелейтінін түсіну маңызды.
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Медиадағы көптеген салалар түрлі аймақтарда өз еріктерімен медианың сенімді және
әртүрлі мазмұнға деген міндеттемесін қамтамасыз етуге арналған плюрализм кодекстерін
әзірлеген. Медианың көптеген салаларында ұлттық немесе этникалық тиесілілік, жас,
жыныс, физикалық қабілеттер немесе отбасылық жағдайға байланысты кемсітетін немесе жала жабатын материалдарды қолдануға тыйым салатын этикалық кодексті ұстанады.
Бұл модуль келесі негізгі сұрақтарды қарастыруға арналады: дұрыс емес репрезентациядан кім жеңеді және бұл жағдайда кім жеңіледі, оқиғаларды беру біздің өзіміз
және өзгелер туралы ойға қалай әсер ететінін, біздің біліміміз бен қоршаған ортаны
түсінуімізге қалай әсер ететініне бағытталған.
Блоктaр
1. Оқиғалар туралы репортаждар мен бейнелердің әсері.
2. Плюрализм мен репрезентация сұрақтары бойынша профессионалды кодекстер.
3. Теледидaр, фильмдер, кітaп бaсылымдары.
4. Репрезентация және музыкалық видео.

▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 3 сaғaт.

3-модуль

1-БЛОК. ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ РЕПОРТАЖДАР МЕН
БЕЙНЕЛЕРДІҢ ӘСЕРІ.

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
Кейс-стади: оқиғалар туралы репортаждар.
Визуальді бейнелердің күші.
Табиғи апаттар туралы ақпарат беру.
Гендерлі аспектілердің репрезентациясы.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
жаңалықтарда нақты оқиға туралы ақпараттың репрезентациясын талдай білу;
басты медиа таратушы хабарламаларымен салыстырғанда балама сипаттауды
ұсынатын репортаждарды талдау;
ақпараттың берілу тәсілдерінің аудиторияға әсерін бағалау;
медиа мен ақпараттық жүйелердегі гендерлік сұрақтардың берілуін талдай алулары
керек.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ
Визуальді медиаға деген тәуелділігімізге байланысты сыншылар медиада белгілі
оқиғалардың, соның ішінде, табиғи апаттардың қалай берілуіне алаңдайды. Медиада ағымдағы оқиғалар мен мәселелер қалай берілетінін талдап, осы алаңдаушы
лықтардың қаншалықты ақталғанына баға беріңіз. Табиғи апатқа ұшыраған адам
дардың бейнелерін көрген кезде алатын әсерді талқылаңыздар. Негізгі және балама
медианың журналистері оқиғалардың эмоционалдық әсерін жеткізу үшін қандай
тәсілдер қолданатын қарастырып, ойланыңыз.
Жаңалықтарда берілген апатты оқиғаны, мысалы, Гаитидағы жер сілкінісі, Азиядағы
цунами немесе Руандағы геноцидті қарастырып, талдаңыз. Сіздің зерттеуіңіз жаңа
лықтарда берілген суреттер, берілген оқиғамен байланысты адамдар мен мәселелер
репрезентациясына сүйенуі керек. Мұғaлімдер Интернетте іздеу жүргізуіне бaй
лaнысты бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa пaйдaлы нұсқaсын тaңдaуғa болaды.
Оқиғалар мен репрезентацияларды егжей-тегжейлі талдау үшін төмендегі кеңестерді
пaйдaлaныңыз:
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● Телевизия мен газеттерде берілген ақпараттарды сипаттаңыз. Көп кездесетін
суреттерді таңдаңыз. Түсіру нүктесін, сурет композициясын, кадр типтерін, кадрде
кім немесе не бейнеленгенін ескере отырып, бұл репрезентациялардың қалай
пайда болғанын анықтаңыз;
● Бұл суреттер бізге не айтады? Қандай оқиғаны баяндайды? Бұл суреттердің
қоғамдық мақұлдаудан өту мүмкіндігін бағалаңыз. Аудиторияға қандай әсер етуге
қабілетті? Суреттердің көрерменге берген әсері мен оқиғаға қатысын талдаңыз;
● Сурет ретінде берілген ақпарат адамдардың есінде қала ма, соны талқылаңыз.
Суреттердің біздің жадымыздан визуальді бейнелері жоқ ақпаратты өшіру қабілетін
қарастырыңыз. Бұл азаматтық ұстанымды дамытуда қандай салдары болуы мүмкін?

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК ЖӘНЕ ӘЙЕЛДЕР ҚҰҚЫҚТAРЫ
Даму бойынша халықаралық ұйымдардың (қатарында БҰҰ да бар), ұлттық үкіметтер
мен аймақтық билік органдардың және азаматтық қоғам ұйымдарының күн тәртібінде
гендерлік сұрақтардың маңыздылығы өсуде. 1995 жылы әйелдер жағдайы туралы
БҰҰ 4 Халықаралық конференциясында қабылданған Пекиндік декларация мен
Әрекет платформасы медианың қоғамдық өмірдің барлық салаларында гендерлік
теңдікті қорғаудағы басты рөлін атап өтті. Барлық мүдделі тұлғалар «әйелдерге деген
стереотипті көзқарасқа және әйелдердің коммуникациялық жүйелерге, әсіресе медиа жүйелерге қол жеткізудегі теңсіздікке» қарсы күштерді біріктіруге шақырылады.
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Медиа мен өзге де ақпарат тасушылардың (мысалы, кітапханалар, мұрағат және
интернет) Декларацияда тұжырымдалған мақсаттарға жетудегі рөлін атап өту керек. Оқу аудиториясында пікірталас ұйымдастырып, келесі сұрақтарға жауаптарды
талдаңыздар: медиа және өзге де ақпарат тасушылар жыныс ерекшеліктерін есепке
алатын сұрақтарға реакциясын өздерінің қабілеттеріне қалай дұрыс баға бере алады, азаматтық қоғам өз кезегінде олардың реакциясына қалай баға береді; медиа
гендерлік теңдік мәселесінде тек ақпарат аударушы ғана ма әлде Пекиндік декларацияны жүзеге асыратын субъектілердің бірі ме?
Көптеген жылдар бойы бүкіл әлемдегі қызығушы тұлғалар гендерлік теңдік пен әйел
құқықтарына байланысты сұрақтарды шешудегі медианың рөлінің өсуіне назар
аударған. Медиа және ақпараттық сауаттылық медиа және ақпараттық жүйелердің
тұтынушыларына қажет және медианың жыныс сұрақтарына баса назар аудара
қарауға әсер ете алады. Медиа және ақпараттық сауаттылықтың арқасында аудитория (оқырмандар, көрермендер, тыңдармандар) медиа және ақпараттық жүйелерді
бағалауға қажет құзыреттілікке (білім, дағдылар және өнімділік) ие болады.
● Оқытушыны кішігірім зерттеу жүргізіп, төменде берілген кейбір сұрақтарға жауап беруін сұраңыз. Сіздің еліңіздің медиа ұйымдары медиа және ақпараттық
сауаттылықты қолдаумен айналыса ма? Ол жұмысты қалай жүргізеді? Ол жұмысты
атқаратындығын қандай фактілер растайды? Егер мүмкін болса, сөздеріңізді
мысалдармен растаңыз. Медиа және ақпараттық сауаттылық гендерлік теңдің
сұрақтарын шешуде қалай көмектесе алады? Сіздің еліңіз бен қалаңызда
гендерлік теңдік сұрақтары бойынша қандай жергілікті дамыту бағдарламалары
жүзеге асырылады? Бұл бағдарламаларды жүзеге асыруда қандай мәселелерге
тап боласыз, бірнешеуін атап өтіңіз. Медиа және өзге де ақпарат тасымалдаушылар бұл жобаларға қаншалықты көп қатысады? Гендерлік теңсіздік сұрақтарын
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жаңалық беретін медианың негізгі блогына орналастырып, әйелдердің репрезен
тациясының жақсарту мақсатында медиа және ақпараттық сауаттылықтың қандай
шығармашылық әдістерін қолдана алады? Осы және өзге сұрақтарға жауап беріп,
бар тәжірибе мен практикалық мысалдарды талдай отыра, гендерлік теңдік, медиа және ақпараттық сауаттылық сұрақтарын қарастыруға кеңес беріңіз. Сіз
гендерлік теңдік туралы не ойлайсыз? Сіздің жеке көзқарасыңыз бен тәжірибеңіз
медиа және өзге де ақпарат көздерінде жыныстардың репрезентациясы туралы
сіздің түсінігіңізге қалай әсер ете алады?
Медиа және өзге де ақпараттық қызметтердегі әйелдер тақырыбын қарастыратын
екі түрлі әдіс бар. Біріншісі медиа және өзге де ақпараттық қызметтердегі әйелдердің
статусымен байланысты. Екіншісі медиа және өзге де ақпарат көздеріндегі әйелдердің
имиджіне қатысты.
● «Global Media Monitoring 2010» и «Global Report on the Status of Women in the
Newsroom» жобаларын жүзеге асыру кезінде алынған мәліметтерді немесе әйел жағдайы сұрақтары бойынша өзге де ақпарат көзіндегі мәліметтерді
талдаңыз. Келесі сұрақтарды талқылаңыз: жеке және әлеуметтік деңгейде
алынған мәліметтердің салдары қандай? Медиада әйелдердің қандай типі көптеп
кездеседі? Бұл имидждің артында кандай әлеуметтік, экономикалық, мәдени және
саяси факторлар тұр? Бұл уайымға негіз бола ала ма? Басшылыққа негативті имиджбен байланысты сұрақтарды шешуге ат салысу керек пе? Керек болса, сіздің
ойыңызша, қандай шара қолдану керек? Азаматтық қоғам бұл сұрақтарды шешу
үшін не істеу керек? Мүмкін, медиа басшылықтың немесе өзге де күштердің ат
салысуынсыз өзін-өзі бақылау арқылы бір шешім қабылдауы керек пе? Өзіңіздің
позицияңызды түсіндіріңіз. Мемлекеттік медиа мен өзге де ақпарат тасымалдаушылар жекеменшік провайдерлерден басқаша әрекет ету керек пе? Мемлекеттік
медиа гендерлік теңдік пен әйелдер құқығын қамтамасыз етуде жауапкершілікті
мойнына алу керек пе, қалай ойлайсыз? Медиа және ақпараттық сауаттылық сізді
белгілі бір әрекет жасауға итермеледі ме? Қалай? Гендерлік теңдік туралы не ойлайсыз? Сіздің жеке көзқарасыңыз бен тәжірибеңіз медиа және өзге де ақпарат
көздеріндегі жыныс сұрақтарының репрезентациясына қалай әсер етті? Медиа
және ақпарат берудің өзге де салаларында әйел адамдар көп болса, әйелдердің
имиджі ерлерге қарағанда басқаша болар ма еді? Неге сіз олай ойлайсыз? Бұл
туралы ғылыми зерттеулер не дейді?
Инструктор жыныстық сұрақтарға қатысы бар жоғарыда көрсетілген жаттығуларға
ұқсас жаттығулар ойлап табу туралы ойлануы керек. Бұл жаттығулар физикалық
қабілеті шектеулі адамдар, этникалық топтар, аз қамтамасыз етілген тұрғындар және
осы сияқты өзге де топтарға пайдасы тиюі мүмкін.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Жаңалық материалдарында техникалық компоненттер мен дизайнды қоса, визуальді
ақпаратты талдап, баға беру.
Азаматтық ұстанымның дамуына үлес қосуда тілшілердің жұмысының әдістерін
байқап, бағалау.
Визуальді ақпараттың аудиторияға әсерін бағалау.
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ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

▲

3-модуль

2-БЛОК. ПЛЮРAЛИЗМ МЕН РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
БОЙЫНШA КӘСІБИ КОДЕКСТЕР

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Этикa мен бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының кодекстері.
Түрлі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры үшін кодекстерді пaйдaлaну.
Кодекстерді және мінез-құлық стaндaрттaрын бaғaлaу.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
Кодекстерді плюрализмді қорғау және түрлі медиадағы этикалық тәртіп тұрғысынан
зерттеу;
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Суреттер мен мәтіндерге қатысты медиадағы этикалық тәртіптің нормалары мен
кодекстерін қолдану;
Медиамәтіндерді этикалық тәртіп кодексіне сәйкестілігін бағалау;
Бұл кодекстердің мақсаты мен әсерін бағалау;
Медиадағы этикалық тәртіп кодексіне толықтырулар мен өзгертулерді енгізуге кеңес
беру.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
Медианы мемлекеттік реттеуден қашып құтылу әрекеті түрлі аймақтардағы медиа
қауымдастықтардың кодекстерді өз бетінше ойлап табуларына әкеліп соқтырды.
Көптеген бұқаралық ақпарат құралдары адамдардың ұлттық немесе этникалық түріне,
жасына, жынысына, физикалық қабілетіне немесе отбасылық жағдайына байланысты
материалдарды қолдануға болмайтын этикалық тәртіп кодексіне бағынады.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Өзіңіздің аймақтағы этикалық тәртіптің құрылымы мен тәртіп нормаларымен танысып шығыңыз. Бұл ережелер мен тәртіп нормаларын шығаруға кім жауап беретінін
біліңіз. Бұл ережелердің негізгі бөліктерінен тізім құрастырып, олардың маңызын
түсіндіріңіз. Олар азаматтық және тұтынушылық қызығушылықты қорғай ма? Бұл
ережелер медиа өндіріске қандай әсер етеді?

плюрализм/этикалық тәртіп кодекстерінің басты бөлімдерін білу;
бұл кодекстерді түрлі медиамәтіндерге қолдану;
кодекс/этикалық тәртіп нормалары бойынша өзгерістер мен толықтырулар бойынша
ұсыныстар

3-модуль

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

3-БЛОК. ТЕЛЕВИЗИЯ, ФИЛЬМДЕР, КІТAП БAСЫЛЫМДАРЫ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Көркем фильмдер: жетістіктің формуласы
Фильмдердегі репрезентация
Кітаптардағы репрезентация
Голливуд, жергілікті қоғам мен жергілікті тұрғындардың әңгімесі

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
заманауи телевизиялық бағдарламалар мен көркем фильмдердің әсер ету әдістерін
талдау;
фильмдердегі, телевизиядағы және баспа ісіндегі репрезентацияларға баға беру;
фильм және/немесе телебағдарлама сценарийін жазу;
телебағдарламаларды бағдарлама сеткасына қосуын талдау;
жарнамадағы жыныс репрезентациясын тадау;
репрезентацияда технология қолдануды талдай білу керек.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ПРАКТИКАЛЫҚ
ТАПСЫРМАЛАР
Соңғы 100 жыл ішінде фильмдер медианың ең ықпалды түрлерінің біріне айналды, олар
бүкіл әлемде көп аудитория жинай алады. Соңғы жылдарда телевизия мен интернет
әлемнің көптеген бөліктерінде жұрттың барлығына дерлік қолжетімді болды. Соны-
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3-модуль

мен қатар кітаптар да бұрынғыдай идея мен ақпараттың маңызды көзі болып табылады. Медиа мен ақпараттың бұл төрт каналының барлығы да елдің өмірі мен ұлттың
тарихы жайлы айтып, қоғамдық сананы қалыптастыруда маңызды рөл ойнайды. Медиа
және ақпараттық сауаттылықтың көп бөлігі медианың азаматтардың қоршаған әлемді
қабылдауын қалыптастырады.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Интернетте берілген материалдар негізінде соңғы уақыттағы танымал көркем
фильмдердің жетістіктерінің себебін талдаңыз. Веб-сайтқа кіріңіз, мысалы Box Office
Guru. Box Office-те жергілікті және халықаралық деңгейде сәтті болып танылған 5
фильмнен тізім жасаңыз. Мүмкіндік болса бұл фильмдердің трейлерлерін немесе
бір фильмді толығымен көріп шығыңыз. Негізгі сюжеттік желіде кім/не басты екенін
сипаттаңыз. Бұл репрезентацияның аудиторияға неге тартымды болуы мүмкіндігін
түсіндіріңіз.
Оқытушыларды тарихи оқиғалардың түрлі нұсқаларын айтуын сұраңыз. Мысалы,
Наполеонның Ресейдегі соғысы: бұл уақытта шығарылған кітаптар, түрлі жанрда
түсірілген бұл тақырыптағы фильмдер; картиналар немесе өзге де өнер туындысы;
кез келген басқа визуальді суреттер – фотосуреттер мен музыкалық видео. Мұражай
немесе мұрағатқа (егер сіздің аймағыңызда бұл тақырып бойынша мұрағат болса)
барып, өзінің бақылау нәтижелері бойынша эссе жазуға материал дайындаңыз.
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Өзіңіздің еліңіз тірал кез келген кітап немесе мақала таңдаңыз. Материал сіздің профессионалды қауымдастық, мәдениет немесе нақты оқиға жайлы болуы мүмкін.
Материалда таңдалған тақырыптың түрлі аспектілері қалай берілгенін анықтаңыз.
Осындай репрезентациямен келісесіз бе? Неге? Талқылаңыз.
Интернет, жергілікті газет немесе телевизиядан жарнамалық хабарландырулардың
коллекциясын жинаңыз. Бұл хабарландырулар әйелдер мен ерлерді көрсетсін.
Шағын топтарда талқылау жүргізіңіз: бұл хабарландыруларда ерлермен салыстыр
ғанда әйелдер қалай бейнеленген? Байқағандарыңызды жазып алыңыз. Репрезен
тациялардың мүмкін салдарын талқылаңыз. Топ репрезентация бойынша бірдей
көзқараста ма, әлде жоқ па? Неліктен?
«Батырлық жол» туралы мифтен бастау алатын көркем фильмдер түрі бар. Мифтер
белгілі бір мәдениеттің қорқыныш, ұмтылыс және үмітті бейнелейтін бейсаналық
сенімдер жүйесін көрсетеді. Осындай оқиғаларда болашағын білмейтін кейіпкер
«жоғарыдан» бұйрық алып, маңызды бірдеңені іздеуге аттанады. Әдетте кейіпкер
іздеу кезінде бірнеше кезеңнен өтеді: «туу» немесе басы, өзінің тағдырын түсіну, махаббаты және жауларымен кездесу, дана қарттан кеңес алу және үйге оралу.
● Бұл формула бойынша құралған фильмдер тізімін құрыңыз. Олардың тартым
дылығы неде екенін түсіндіріңіз. Кейіпкерді сипаттап, ол қоғамда қаншалықты
ұмтылыс пен жеке құндылығын көрсететінін түсіндіріңіз.
● Оператордың жұмысы мен дыбыстық және музыкалық сүйемелдеуді қолдануды
сипаттаңыз. Фильдегі нақты сахналардың музыканың өзгеруінен қалай өзгеру
мүмкіндігін түсіндіріңіз.

●

Голливудтың блокбастерлердің баламасы болатын провинция тұрғындары не
месе жергілікті қауымдастықтың ұйымдастырған түрлі медианың веб-парақша
ларына кіріңіз. Бұл медиакомпаниялар мен ұйымдар ұсынатын оқиғалар жинағын қарастырыңыз. Олардың оқиғаларын Голливудтың фильмдерде айтылған
дарымен салыстырыңыз. Бұл «тәуелсіз» ұйымдардың құндылығын бағалаңыз.

●

Кино және телевизия индустрияларын қарастыратын компаниялардың көрермендер алдындағы жауапкершілігін талқылаңыз. Неліктен барлық көрермендер өзін және өзінің тағдырын экраннан көрулері тиіс? Оқиғалар мен репрезен
тациялардың түрлі аудиторияларға әсерін талқылаңыз. Мамандандырылған
каналдар, интернет-сайттар, блогтар және жаңа технологиялардың әңгімелеу
өнеріне әсерін және аудиторияға баламалы репрезентацияларды ұсынуды
талдаңыз.

3-модуль

«Біздің мақсатымыз – фильмдер мен телевизияда көрсету үшін әртүрлі көзқарастарды
білу. Экранда берілген көзқарастардың санын арттыру – біреудің көзқарасын тартып
алуды білдірмейді. Бұл экран бетінде көп бағдарлама ойлап тауып, олардың сапасын
арттыруға рұқсат етеді». (Джоан Пеннефазер (Joan Pennefather) – Канаданың ұлттық
фильмдер Комитетінің төрағасы (алғашқы әйел). «Maclean’s» журналы, 29 наурыз
1993 г.)

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Жаңа телебағдарламалар мен көркем фильмдерді талдау;
Техникалық жаңалықтардың контент пен репрезентацияға әсеріне баға беру;
Мемлекеттік және жекеменшік кинокомпаниялардың қызметін талдау және баға
беру.

4-БЛОК. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕН МУЗЫКAЛЫҚ
КЛИПТЕР
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Музыкaлық бейнеклиптерді тaлдaу.
Репрезентация.
Музыкa және әлеуметтік өзгерістер.
Сюжеттерді пайдалану.
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3-модуль

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
раскадровка жасап, музыкалық бейненің сценарийін жазу;
жыныс, ұлт сұрақтарының репрезентациясына баса назар аударып, музыкалық
бейнені талдау;
«альтернативті» музыкадағы репрезентацияны талдау;
альтернативті медиа мен медиа мейнстримдегі репрезентацияларды салыстыра білу
керек.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
Қоғам өмірінің барлық салаларында музыканың ролі маңызды. Музыканы жиі ойынсауық санайды, бірақ ол көптеген діни және мәдени әрекеттерде маңызды рөл атқарады
және саяси шайқастарда жиі қолданылады. Музыканың әртүрлі аудиторияларға әсерін
түсіну – медиа және ақпараттық сауаттылықтың бір бөлігі.
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Интернеттен заманауи музыканттардың бейнеклиптерін тауып, талдаңыз. Негізгі
идеялары мен таңдалған музыкалық бейнеклиптердің маңызын талдаңыз. Сіздің
талдауыңызда:
● Ән мәтіндерінің мазмұнын оқу, оның бейнеклиппен сәйкестілігін қарастыру.
● Бейнеклиптің техникалық құрылысын қарастыру: түстің, жарықтың, өзгертулердің
(жылдамдық, эффект, музыкалық сүйемелдеу), спецэффектілердің және аудиовидеокомпоненттердің сәйкестілігінің қолданылуы.
● Бейнеклипте көрсетілген әлеуметтік сұрақтарды қарастыру. Бейнеклипте қоғам
ның өзге топтарының немесе өзге ұлт өкілдерін қосқанда, немесе ер мен әйел
кейіпкерлер орындарымен ауысса не боларын ойлаңыз.
Бейнеклипте көрсетілген идеялар мен адамгершілік құндылықтарды түсіндіріңіз.
Түсіндіруді дайындаған кезде келесі сұрақтарды қолданыңыз:
● Бұл бейнеклип белгілі бір адамдар тобының көзқарасын білдіре ме.
● Бұл бейнеклипте ерлер мен әйелдер қалай бейнеленгенін сипаттаңыз. Олардың
бейнелері стереотипті ме? Олай болса, қандай дәрежеде?
● Соңында кім күшті, кім әлсіз позицияда екенін, бұл жағдайда кім жеңіске жетеді.
● Бұл бейнеклип қандай да бір топтарды немесе көзқарастарды елемей ме.
● Бұл бейнеклипте бақыт, сәттілік және адамгершіліктің қандай анықтамалары
берілген.
Мақсатты аудиторияны анықтаңыз. Бұл аудиторияға кірмейтін көрермендерге бейнеклиптің тартымдылық дәрежесіне баға беріңіз.

Ән мәтінін таңдап, музыкалық бейнеклипке кадр бойынша ән мәтінінің мағынасын
жеткізетін жоспар дайындаңыз. Ән мәтінін иллюстрациялайтын бейнелерге мұқият
қараңыз. Жасалған көріністің әсерін ұлғайтатын техникалық компоненттер таңдаңыз.
●

3-модуль

Поп-мәдениет пен музыканың трансформациялық өзгерістер құралдары ретіндегі
әсеріне баға беріңіз. Саяси және әлеуметтік өмірдегі, әлеуметтік әділеттілікті
қамтамасыз ету сұрақтарындағы музыканттар мен суретшілердің ролі қаншалықты
маңызды? Данияда орналасқан әлеуметтік және саяси процесстерге араласатын музыканттарға көмек көрсететін «Freemuse» ұйымының жұмысына қараңыз.
Олардың музыкасында қандай сұрақтар мен оқиғалар орын алады?

Бұл әннің бейнеклипі бар болған жағдайда, кадр бойынша жасалған жоспарды
сол бейнеклиппен салыстырыңыз және ұқсастықтары мен айырмашылықтарын
атап өтіңіз.

Расизм, сексизм және зорлықпен күресетін MediaWatch (www.mediawatch.org)
сияқты ұйымның веб-сайтына кіріңіз. Ұйым өткізетін мақсаттар мен науқандармен
танысыңыз.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Репрезентация, техникалық әдістер, идеология және құндылықтарды ескере отырып,
заманауи музыкалық бейнеклиптерді талдап, баға беру.
Ән мәтінінің кадр бойынша жоспарын (покадровый план) құру.
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АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ
Төменде берілген тізімнің алғашқы 6 тармағы тек иллюстрация үшін берілген және
солтүстікамерикалық ақпарат көздерінен алынған. Олар өзге аймақтарға сәйкес
келмеуі мүмкін, сондықтан нұсқаушыларға өздерінің қорларын дамутыға немесе өзге
аймақтардағы жағдайды көрсететін ресурстарды жинақтауға кеңес береміз.
Reconstructions – алғаш рет 2001 жылғы 11 қыркүйектегі оқиғалардан кейін MIT
Comparative Media Studies ұйымының мүшелерімен іске қосылған сайт. http://web.
mit.edu/ cms/reconstructions.
Imob – музыкалық туындыларға бай сайт: музыкалық туындылар, фильмдер, технологиялар, дыбыс жазу курстары: www.imob.com.
BIRTH – европалық телевизияның тарихи мұрағаттары http://www.birth-of-tv.org/
birth.
Cynopsis – телевизияға арналған күн сайынғы тегін жаңалықтар: www.cynopsis.com.
Box Office Guru – өткен мен қазіргі уақыттағы кассалық америкалық және шетелдік
фильмдер туралы деректер: http://boxofficeguru.com.
The internet Movie Data Base – фильмдер мен телевизияны зерттеуге арналған ең
толық сайт. Нақты атаулар, актерлер, режиссерлер, жанрлар бойынша бай ақпарат
қоры; чат: www.imdb.com.
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United Nations Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration and Platform for
Action (1995): http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/.
International Federation of Journalists (2009). Getting the balance right: Gender Equality in Journalism: Brussels, Belgium: http://portal.unesco.org/ci/en/ files/28397/
12435929903gender_booklet_en.pdf/gender_booklet_en.pdf.
World Association of Christian Communication (2010). Who Makes the News? Global
Media Monitoring Project: Toronto, Canada: www.whomakesthenews.org.
International Women’s Media Foundation (2011). Global Report on Status of Women in
the News Media: Washington, DC, USA: http://www.iwmf.org/pdfs/IWMF-global-Report.
pdf.
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4-МОДУЛЬ. МЕДИА МЕН АҚПАРАТ
ТІЛІ
«Тіл – түсінбеушілік көзі»
Aнтуaн де Сент-Экзюпери.

ПРЕАМБУЛА
«Байланыс құралдары – бұл хабарлама» – бұл кеңінен танымал сөз Маршалл Маклюеннің
қаламына тиесілі және 1964 жылда жазылған. Хабарламаның қалай қабыл алынуына, тұтынушылардың тәжірибесіне, аудиторияға байланыс құралдары әсер ете алады.
Медиа және ақпараттық сауатты адамға айналу жолындағы бірінші маңызды қадам
– ақпарат, идея және олардың мағынасы түрлі медианың және өзге де ақпараттық
қызметтердің көмегі арқылы берілуін түсіну. Әрбір ортаның мағынаны беруге жұмыс
істейтін өзіндік «тілі» мен «грамматикасы» бар. «Тіл» бұл мағынада техникалық құрылым
мен символдарды немесе кодтар мен белгілеулерді білдіреді, оларды медиа және
ақпарат саласындағы мамандар таңдап, идея, ақпарат және білімді беруге пайдаланады. Техникалық кодтар дегеніміз – дыбыс, түсірілу нүктелері, сурет түрлері және жарық.
Бұл, мысалы, көркем фильмде қауіпті жағдайды беретін қорқынышты музыка немесе күштілік сезімін қалыптастыру үшін кеңбұрышты объективке жасалған суреттер.
Кейіпкерлердің тілі, киімі және мінез-құлықтары символдық кодтар болып табылады.
Бұл әркімге түсінікті канондық символдар болуы мүмкін: раушан гүлі – махаббат символы, түйілген жұдырық – ашудың символы. Медиадағы сөз сөйлеу қайталанатын сөздер,
тіркестерді немесе вербальді, визуальді тіл ретінде саналатын суреттерді қамтиды.
Медиа тілін үйренгенде негізгі 3 сұрақты қарастыру керек: тіл медиа аудиториясына
қаншалықты түсінікті; медиа және ақпарат саласында жұмыс істейтін адамдар қандай
басты кодтар және белгілерді қолданады; әртүрлі адамдар бір мәтін немесе ақпараттың
бір бөлігінен түрлі мағына ала ала ма?

103

4-модуль

Бұл модуль оқытушыларды медиа тілінің түрлі стильдері арқылы білім алуға, ақпараттың
немесе идеяның өзіндік интерпретациясын байланыстырып, үйретуге арналған.
Блоктaр
1. Медиа мәтіндер мен дәстүрлі мәтіндерді оқу.
2. Байланыс және хабарлама құралдары: жарияланатын жаңалықтар.
3. Фильм жанрлары және әңгімелеу өнері.

1-БЛОК. МЕДИA МӘТІНДЕР МЕН ДӘСТҮРЛІ
МӘТІНДЕРДІ ОҚУ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.
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НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
Дәстүрлі мәтіндердегі кодтар мен белгілерді талдау.
Мaғынaсын тaлдaу: тaңбaлaры мен көрнекі тілі.
Медиа «тілін» зерттеу: фото және бейнеколлаждар.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
түрлі медиамәтіндер мен дәстүрлі мәтіндерде мағынаны жеткізу үшін қолданған кодтар мен олардың белгіленуін танып-білу;
түрлі мақсаттар үшін жергілікті және жаһандық қауымдастықтарда қолданылатын
белгілер мен таңбаларды тану.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Медиа және дәстүрлі мәтіндерде («сабын операсы», туристік анықтамалар, деректі
фильмдер, отбасылық комедиялар және саяси жарнама) қолданылған техникалық
және символдық кодтар мен таңбаларды атаңыз. Бұл кодтар арқылы қандай хабарлама мен қандай ақпарат беріледі?

Сіздің елде немесе aймaқтa жaриялaнғaн түрлі aшық хaттaрды тaлдaңыз. Әрбiр
кaрточкaдa пaйдaлaнылған негізгі техникaлық және символдық кодтaрды aнықтaңыз.
Бұл кодтар арқылы сіздің ел жайлы қандай ақпарат берілді? Қандай ақпарат
берілмеген? Кез келген жерге немесе ұйымға арналған ашық хат жасаңыз. Маңызды
ақпарат беру және дұрыс әсер қалдыру үшін сіз қандай негізгі техникалық немесе
символикалық кодтар қолданатын едіңіз?

4-модуль

Түрлі ақпарат (нұсқаулықтар, көрнекті орындар туралы ақпарат, т.б.) тарату үшін
жергілікті тұрғындаржың қолданатын кодтарды анықтаңыз. Бұл белгілер мен
таңбалардан туындаған вербальді және визуальді тілдерді сипаттаңыз. Қаріптерді,
стилизацияланған суреттерді, дизайнды қолдануды тексеріңіз.

Сіздің мектебіңіз белгілі бір аудитория үшін қандай рөл атқаратынын көрсету үшін
қозғалмайтын немесе бейнесуреттерден коллаж жасаңыз. Қолайлы белгішелер,
таңбалар, видуальді/вербальді тілдің, музыка, түс, фотосуреттерді аудиторияның назарын аудару үшін дұрыс қолдануды ойластырыңыз. Бұл коллаждың аудиториясы
мектепке түсе алатын оқушылар, олардың ата-аналары, мектеп қамқоршылары, саяси қайраткерлер болуы керек.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Түрлі мәтіндерде кодтaр мен белгілеулерді тaлдaу;
Қауымдастықта қолдaнылaтын белгілер мен белгілеулерді тaлдaу;
Өңірлік және ұлттық ұйымдaрмен шығaрылғaн ашық хаттарда пaйдaлaнылaтын
кодтaрын тaлдaу және бaғaлaу;
Коллaж жaсaу.

2-БЛОК. КОММУНИКAЦИЯ ЖӘНЕ ХAБAРЛAМA
ҚҰРAЛДAРЫ: МЕРЗІМДІ БAСЫЛЫМДAР ЖӘНЕ
AУДИОВИЗУAЛЬДІ БAҚ-тaғы ЖAҢAЛЫҚТAР
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaңaлықтық медиадағы кодтaр мен белгілеулерді тaлдaу.
Жаңалықтық басылымдарда кодтaр мен шартты белгілеулерді пaйдaлaну.
Медиа тілі мен мағынасы: жаңалықтар мен ақпаратты бағалау және талдау.
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ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
Оқиғаларды телевизия, радио және газеттерде жариялайтын кодтар мен шартты
белгілерді талдау.
Бұл кодтар мен шартты белгілерді белгілі бір ақпараттық материалға қолдану.
Байланыс құралдарының және нақты кодтар мен шартты белгілердің көмегімен
берілетін түрлі әдістеріне баға беру;
Белгілі бір байланыс құралы арқылы берілетін ақпаратқа баға беріп үйренулері керек.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Үкімет зaңнaмaғa өзгерістер енгізуді жоспaрлaп отыр және ол қоршaғaн ортaны
қорғaуғa әсер етеді. Aл үкімет мәлімдемешісі жуырда ғaнa үкіметтің ұстaнымын негіздеу бaғытындa сөз сөйледі. Жaстaрдың үлкен тобы нaрaзылық білдіруге жинaлды,
жастар мен полиция aрaсындa төбелес басталды.
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● Бұл оқиға газет, радио және телевизияда қалай берілетінін елестетіңіз. Берілу
тәсілінің қалай және неліктен әртүрлі болуы мүмкін? Бұл айырмашылықтар қандай дәрежеде әр байланыс құралының өзіндік ерекшелігімен анықталады?
Қызықты ағымдағы оқиғаны немесе сұрақты таңдаңыз: мысалы, мектептің жаңа саясаты, жақында өткен мәдени немесе саяси оқиға немесе денсаулық сақтау саласы
бойынша сұрақ. Топтарға бөлініп, сол оқиға туралы ақпарат жазып, радио, телевизия немесе газетке жариялауға дайындаңыздар. Рaдиода ұзaқтығы 20-дaн aстaм секунд болуы тиіс; теледидaрда – 1-2 минут; гaзеті материалының ең көп таңбасы –
210 сөз. Ақпарат жазуды аяқтағаннан кейін келесі сұрақтарды қолданып, нәтижелерді
талқылаңыз:
●

Әртүрлі ақпарат құралдары берілетін ақпараттың түріне қалай әсер етеді?

●

Ақпарат жазғанда қандай кодтар мен шартты белгілер қолданылды?

●

Бұл жаттығу «Медиа деген – хабарлама» сөзін қалай иллюстрациялайды?

●

Мектеп немесе өзге де оқу орнының жарнамасы ретінде қолдана алатын бейнелер мен таңбалардан коллаж жасаңыз.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Түрлі медиада қолданатын жаңалықтарды беру түрін сипаттау және оған баға беру;
Рaдио, телевизия және гaзет үшін ақпарат жазу және тaлдaу.

▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
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3-БЛОК. ФИЛЬМ ЖAНРЛAРЫ МЕН ӘҢГІМЕЛЕУ ӨНЕРІ.

Фильм жанрлары.
Фильмдердегі техникалық және символдық кодтар.
Фильм сaхнaсы үшін рaскaдровка жaсaу.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
Фильм жанрлары мен оларға тиесілі кодтар мен шартты белгілерді (түсіру техникасы,
тақырыбы, негізгі идеясы, кейіпкерлері, дәстүрлі сюжеттері, жағдайы, әрекеттің орны
мен уақыты) анықтау.
Фильмнің мағынасын жеткізу үшін нақты техникалық және символикалық кодтарды
анықтау.
Фильм эпизодына раскадровка жасап, оған белгілі бір жанрға тән кодтар мен шартты
белгілерді енгізу.
Өзге елде танымал фильм жанрларындағы код пен щартты белгілерді анықтай
білулері қажет.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Сізге ұнaйтын фильмдердің түрлі жaнрдaғы тізімін жaсaңыз. Әр жaнрдың негізгі эле
менттерін aнықтaңыз. Сюжет, әрекет уaқыты және орны, кейіпкерлердің түрлері, музыкa
лық, жaрық, aрнaйы әсерлер, редaкциялaу және кaмерaмен жұмыс сияқты элементтеріне нaзaр aудaрa отырып, фильмнің эпизодын көріңіз. Бұл элементтер арқылы фильмде
қандай идеялар мен құндылықтар жеткізіледі? Эпизодтың түрлі элементтерін (әрекеттің ор-
ны мен уақыты, саундтрек, т.б.) өзгертіп, мағынасын қалай өзгертуге болатынын түсіндіріңіз.
Топқа бөлініп, өз таңдауыңыз бойынша кез келген жанрдағы фильм эпизодына раскадровка жасаңыз. Жанр «тілі» қалайша өзін әр эпизодта табатынын түсіндіріңіз.
Оқытушыларға танымал шетелдік фильмнен клип көрсетіңіз. Бұл фильм мен ұстаз
дардың отанында жасалған фильмдегі «тілдерді» салыстырыңыз. Түрлі техникалық
әдістерді қолданудың әсерін талқылаңыз. Бұл әдістер арқылы қандай идея берілмек?
Әр фильмнің мақсатты аудиториясын анықтау.
Интернетке немесе жергілікті кітапханаға кіріп, бір фильмнің екі елде болатын екі
түрлі афишасын табыңыз. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
● Бұл афишалар арқылы фильм жайлы қандай әсер қалады?
● Қандай техникалық және символикалық кодтар қолданылады және қандай эффект береді?
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● Афиша арқылы әрбір фильмнің мақсатты аудиториясын анықтай аласыз ба?
● Бұл афишалар арқылы әр фильм туралы қандай ақпарат беріледі?

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
фильм эпизодын тaлдaу;
фильм эпизоды үшін рaскaдровкa;
фильм афишасын талдау;
фильмдерді сaлыстыру.

ОҚУҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
фильмде сaундтректерді пaйдaлaну.
дыбыс әсерлерін құратын аппараттармен жұмыс жасау.
деректі фильм түсіру ережелері.

АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ
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Төменде берілген тізімнің 6 тармағы тек иллюстрациялар үшін берілген және солтүстікамерикалық және англиялық ақпарат көздерінен алынған. Бұл мәлімет барлық аймақтарға сейкес келмеуі мүмкін, сондықтан нұсқаушылар өз тізімін құрастыру немесе өз
аймағындағы жағдайды көрсететін ресурстарды табу.
Goodman, Steve. (2003). Teaching Youth Media: A Critical Guide to Literacy, Video
Production, and Social Change. NY: Teacher’s College Press.
Hitchcock, Peter. (1992). Videography: A Guide to Making Videos. Ontario, Canada: Peter
Hitchcock Productions.
Jenkins, Henry. (2006). Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide.
US: New York University.
McLuhan, Eric and Zingrone, Frank. (1995). Essential McLuhan. Canada: Anansi.
Bone, Jan and Johnson, Ron. (2001). Understanding the Film: An Introduction to Film
Appreciation. US: Glencoe McGraw Hill.
Bordwell, David andThompson, Kristin. (1998). Film Art: An introduction. 6th edition. US:
McGraw Hill.
Film Education, 91 Berwick Street, London UK W1F 0BP.
Басылымға www.filmeducation.org сайтынан көпшілігін тегін жүктеп алуға болатын
түрлі құрылымдық материалдар мен ерекше оқу құралдары енген.
Pacific Cinematheque үшін құрастырылған және Open Learning Agency of BC, Canada-да
таратылатын Film Study Guides for High School басылымы National Film Board of Canada
www.cinematheque.bc.ca жекелеген фильмдерден тұратын оқу құралынан тұрады.
www.nfb.ca NFB мектептер, қоғамдық кітапханалар деректі фильмдер мен оқу
бағдарламаларын біріктіретін мұражайлармен жұмыс істейді.
Howard, Sue ed. (1998). Wired-Up: Young People and the Electronic Media. UK: Routledge.
Аталмыш антология жаңа коммуникативтік технологиялар саласында маңызды зерттеулерге қажет көпшілікке қолжетімді болу үшін жасалған.
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5-МОДУЛЬ. ЖАРНАМА
ПРЕАМБУЛА
Тауар немесе қызмет көрсетуді жарнамалау үшін жарнама баспа және электронды медианы ақылы шарттар (уақыт пен басылым орны) негізінде қолданады. Жарнаманың екі
негізгі түрі бар: коммерциялық жарнама және кей кезде әлеуметтік маркетинг деп атайтын әлеуметтік жарнама. Коммерциялық жарнама белгілі бір тұлғаны, тауарды, қызмет
көрсетуді немесе компанияны (мысалы, жарнамалық роликтер және киім, сусын, фильм
шығаратын компания туралы хабарлама баспа роликтері) ілгері дамытуды (продвижение) көздейді, ал әлеуметтік жарнама барлық адамдарға пайда тигізетін (мысалы,
денсаулық және қауіпсіздік техникасы, сауаттылықты арттыру туралы ақпарат) ақпарат
пен қызмет көрсетуді ілгері дамытуды (продвижение) көздейді. Жарнаманың екі түрі
де дәстүрлі және жаңа медианың негізгі табыс көзі болып табылады. Медиа және өзге
де ақпарат тасымалдаушылар жарнамадан алатын кірістері шығындарды төлеу мен
контентті дамытуға (мысалы, телевизиялық бағдарламалар, веб-сайт материалдары,
мерзімді басылымдардағы мақалалар, радиобағдарламалар) жұмсалады. Бұл кірістерсіз
көптеген жекеменшік медиакомпаниялар өмір сүре алмас еді.
Медиа үшін жарнама берушілер мен демеушілерге тартымды көрінетін мүмкіндіктерді
ұсыну арқылы жарнаманың табысты болғаны маңызды. Сондықтан медиа тұрғындардың
арасында сұранысқа ие және көптеген адам топтарының қызығушылығын тудыратын
контент жасайды. Бұл топтар жас немесе ұлттық сипаттар, гендерлік ерекшеліктер, саяси
көзқарастарға, т.б. байланысты топтарға бірігеді.
Жарнама әлемнің әр бұрышында бар. Жарнаманы компания, ұйым, азаматтар және
басшылық тауарлар мен қызмет көрсетулер, ақпарат, көзқарас және құндылықтарды
жеткізу үшін қолданады. Жарнама арқылы берілетін ақпарат немесе хабарламалардың
шешім қабылдатын тұрғындарға маңызы зор. Оқытушылар біздің қоғамдардағы
жарнаманың үлкен ролін ескере отырып, әсерлі жарнама шығару үшін не керек екенін
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түсінулері керек; олар жарнамалық хабарландыруларға ақпарат көзі ретінде баға
берулері тиіс. Сонымен қатар, оқытушылар азаматтарға, жарнама берушілерге және
билік өкілдеріне кері байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін механизмдер туралы білулері керек.
Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, жарнама медиаға жағымсыз да әсер қалдыруы
тиіс. Жарнама берушілер тарапынан көрсетілген қысым журналистердің маңызды
(острые темы) тақырыптардан қашуына мәжбүрлеуі мүмкін. Нәтижесінде барлық
адамдарға қызықты контент тек нақты аудиторияға ғана қызықты ойын-сауық туралы ақпаратпен толады. Егер редакция және медиакомпанияның коммерциялық
қызығушылықтарымен биік және сенімді аралық болмаса, ал ол көп жағдайларда болмайды да, онда медиакомпанияның коммерциялық қызығушылықтары ашық түрде
контент пен жаңалықтардың шығуына әсер етеді.
Медиа мен технологиялар қарқынды дамуы жарнама мүмкіндіктеріне алып келген кезде, бұл сала бұрынғыдай тұрғындардың сенімін сақтауға шақыратын белгілі бір ережелерге бағынады. Негізінде бұл ережелер ұлттық деңгейде жүзеге асады, жарнама индустриясымен жасалады және жарнаманың нақты болуына шақырады. Көптеген елдерде
жарнама индустриясының қызметі жайлы сұрақтар туындайтын адамдарға арналған
жарнама бойынша кеңестер және тұтынушылармен жұмыс топтары ашылған.
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Бүгінде жарнама өзінің дәстүрлі ролінің шегінен шықты. Ол енді телевизиялық
жарнамалық роликтер, мерзімді басылымдар немесе жарнамалық тақталардағы хабарландыруларымен шектелмейді. Жаңа тауар, ақпарат, ұсыныстар мен идеялардың жарнамасы веб-сайттардағы бейнелер, ұялы телефон және өзге де құралдарда, демеушілік
көмек көрсету келісіміне сәйкес фильмдер мен телевизиялық бағдарламаларда берілуі
мүмкін. Басшылық, саяси қайраткерлер мен жекеменшік ұйымдар да жарнамалық стратегиялармен көптеп айналысады, себебі оларға бағдарлама немесе саясатты мақұлдау,
өздерінің имиджін жақсарту керек.
Көптеген елдерде жергілікті жекеменшік жарнаманың барлық медиаұйымдарды
қолдайтын жеткілікті базасы жоқ. Сондықтан кей кезде медиаұйымдар шетелдік компаниялаар мен басқарушы органдардың жарнамасына тәуелді болып қалады. Сонымен
қатар өзге елдің халықтарына билігін таратқысы келетінде халықаралық компаниялар
мен ұйымдар жергілікті медиадан жарнамалық орындарды сатып алады. Сонғы жылдары біз жарнама жасау арқылы халықаралық деңгейге шыққан «супербрендтердің»
пайда болуына куә болдық.
Блоктaр
1. Жaрнaмa, кірістер және реттеу.
2. Әлеуметтік жарнаманың хабарламалары.
3. Жaрнaмa: шығaрмaшылық процесс.
4. Жaрнaмa және сaяси сaхнa.

▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
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1-БЛОК. ЖAРНAМA, КІРІСТЕР ЖӘНЕ РЕТТЕУ.

Жaрнaмa сaлaсындaғы стaндaрттaр мен нормaлaрды тaлдaу.
Жaрнaмa қызметіндегі стaндaрттaр мен нормaлaрды қолдaну.
Жарнама пaйдa тaбу тәсілі ретінде .

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
жарнама қызметін телевизиядағы маңызды пайда көзі ретінде қарастыру;
жaрнaмa өнеркәсібінде стaндaрттaр мен нормaлaрдың мaқсaты мен тиімділігін
тaлдaу және бaғaлaу;
бар стандарттар мен нормаларды жарнама қызметінің қазіргі мысалдарына қолдану;
телевизия және рaдио бaғдaрлaмaлaрын және медиa контент бойыншa жaрнaмa
әсерін бaғaлaй білулері керек.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ПРAКТИКAЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Интернет немесе кітапханаға кіріп, сіздің аймағыңыздағы жарнама өндірісінде
қабылданған стандарттар мен нормаларды қарастырыңыз. Стандарттар мен нормалар қай жерде көрсетілетіндігін және бұл ақпаратқа қалай қол жеткізуге болатынын анықтаңыз. Бұл стандарттар мен нормаларды қандай адамдар немесе топтар
шығарғанын анықтаңыз. Олар азаматтық және тұтынушылық қызығушылықтарды
қалай қорғайтынын түсіндіріңіз. Бұл стандарттар мен нормалардың жарнама
өндірісіне қандай әсер қалдыруы мүмкіндігін түсіндіріңіз.
Локальді медиада тапқан стандарттар мен нормаларыңызды түрлі жарнамалық
жолдауларға қолданыңыз. Оларды жүзеге асыру деңгейіне баға беріңіз. Өзіңіздің
жауабыңызға қолдауға әр жолдау арқылы нақты мысал келтіріңіз. Жарнамалық жолдау белгілі стандарттар мен нормаларға қарсы келген жағдайларда тұтынушылардың
қолындағы жауап ретінде берілетін шараларды біліңіз.
Тұтынушылардың қажеттіліктері хабар жүргізудің түрі не сапасына немесе медиадағы
әңгімелеу түріне әсер етті ме? Жарнаманы нақты байланыс құралының табыс көзі
ретінде қарастырыңыз. Мысалы, сіздің аймақтағы телевизия немесе радиодағы
жаппай көрсету кезіндегі хабар беру сеткасын талдаңыз. 20:00-23:00 аралығында
берілетін бағдарламаларға назар аударыңыз.
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Нақты бір станцияны таңдап, 1-2 сағат ішінде болатын бағдарламаларды көріңіз немесе тыңдаңыз. Бұл уақыт ішінде берілген жарнамалық жолдаулардың тізімін құрыңыз.
Нақты бағдарламалар беріліп жатқан кезде жарнама беру себебін түсіндіріңіз. Сонымен қатар, жарнамалық жолдауларға назар аударыңыз. Жоғарыда көрсетілген
уақытта жарнамалық стратегиялардың әсеріне баға беріңіз де, олар өздерінің
мақсатты аудиториясына жететінін анықтаңыз.
Сіздің аймақтағы бірінші ондыққа кіретін телебағдарламалардың рейтингтерін
қарастырыңыз. Бір телевизиялық бағдарламаны таңдаңыз да, осы бағдарлама аясында беретін қандай жарнама түрін беретініңізді шешіңіз. Бұл уақытта қамтуға мүмкін
болатын мақсатты аудиторияны анықтап, таңдауыңызды түсіндіріңіз. Осы уақытта
30 секундтық жарнамалық жолдаудың табыс көлемін анықтау үшін зерттеу жүргізіңіз.
● Медиадағы басты табыс көзі жарнама болғандықтан, басылым еркіндігін,
сөз еркіндігін ысырып қою керек пе? Бұл саясаттың мүмкін салдары қандай?
Мемлекеттік субсидияларды мемлекеттік медиа мен өзге де ақпарат тасымал
даушыларға беру керек пе? Мемлекеттік немесе жекеменшік медиа және өзге де
ақпарат тасымалдаушылар жарнамадан алынатын табыс жайлы мемлекет алдында есеп берулері керек пе?
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● Медиа мен өзге де ақпарат тасымалдаушылардың басты мақсаты – пайда табу.
Бұл сөзді талқылаңыз. Медиа және өзге де ақпарат тасымалдаушылар жарнамасыз өмір сүре ала ма? Медиа және өзге де ақпарат тасымалдаушылар жарнамадан келетін табысқа бола қоғамдық қызығушылықтарды ысырып қоятынын
білген азаматтар қандай әрекет жасау керек?

ЕСКЕРТУ:
Бұл жaттығу гaзеттер, журнaлдaр, сaйттaрға да бейімделген болуы мүмкін.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
стaндaрттaр мен нормaлaрғa сәйкес жaрнaмaлық жолдауларды тaлдaу және бaғaлaу;
телевизиялық бағдарлама, жарнама және табысты қарастырып, баға беру.

▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 3 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР

5-модуль

2-БЛОК. ӘЛЕУМЕТТІК ЖAРНAМA

Әлеуметтік жарнамалар хабарландыруларын талдау.
Әлеуметтік жарнама жасау мен жоспарлаудағы шығармашылық процесс.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
ақпарат беру құралы ретінде әлеуметтік жарнамадағы хабарландыруларды талдау;
таңдалған тақырып бойынша әлеуметтік жарнаманың жоспарын құру;
әлеуметтік жарнаманың коммуникациялық стратегиялар мен хабарландыруларының
жарнама мен ақпарат берудегі әсеріне баға беріңіз.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР
Басшылық /периодически/ медиа арқылы мемлекеттік саясаттың белгілі бір мақсатына
жету үшін азаматтармен байланыс орнатуға ынта білдіреді. Бұл жағдайдағы классикалық
мысал ретінде қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы компанияларды айтуға болады.
Бұл әрекеттер әлеуметтік жарнаманы таратуды көрсетеді.
Берілген мысалдарға сүйене отырып, әлеуметтік жарнаманың маңызы мен мақсатын
талқылаңыз. Бұл жолдаулардың коммерциялық жарнамалардан айырмашылығын
түсіндіріңіз. Әлеуметтік жарнаманың қызмет саласына кіретін сұрақтар тізімін
құрыңыз. Сіздің аймақта әлеуметтік жарнама не үшін қолданылатынын анықтаңыз.
Келесі сайттардың біріне кіріңіз:
● http://www.un.org.za/public-service-announcement-on-the-effects-of-drugs
● http://www.unodc.org.unodc/en/human-trafficking/human-trafficking-publicservice- announcements.html
● http://saloproductions.com/public-service-announcements/psa-samples.php
Әлеуметтік жарнаманың бірнеше хабарландыруын – баспа және бейне – талдаңыз
және олардың негізгі сипаттарын талқылаңыз. Бұл хабарландырулар арқылы берілген
негізгі ақпарат пен ұсыныстарды анықтаңыз, олардың калай берілгенін талдаңыз.
Техникалық және шығармашылық стратегияларды талдаңыз.
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5-модуль

Әлеуметтік жарнаманың түрлі хабарландыруларының қолданылуы мен эмоционалды
тартымдылығын талдаңыз. Оның құрамындағы ұсыныстарды анықтаңыз және олар
сәйкес фактілермен расталатынын тексеріңіз. Әлеуметтік жарнаманың техникалық
элементтерінің оның мағынасы немесе тартымдылығын қалай арттыратынын
талдаңыз. Түрлі фотосуреттер мен түсірілім нүктелері беретін әсерлерді түсіндіріңіз.
Мағынаны беру үшін дыбысты қалай қолдануға болатындығын түсіндіріңіз.
Оқытушылар әлеуметтік жарнаманы «құрамдас бөліктерге» бөліп, оларға раскадровка жасай алады. Бұл үшін жарнаманы бірнеше рет көріп, оқытушылар
өздерінің раскадровкасында керек нәрсенің барлығын жазып алу үшін әрбір кадр
кезінде көрсетілімді тоқтатып отыру керек. Кадрлық жоспарлардың үлгілерін www.
storyboardsinc.com сайтынан қарауға болады.
Қандай да бір маңызды әлеуметтік немесе мәдени сұрақ бойынша жасалатын
әлеуметтік жарнаманың жоспарын дайындаңыз. Әлеуметтік жарнаманы дайындау
кезінде негізге алуға болатын сұрақтар тізімін дайындаңыз. Оның мақсаты мен аудиториясын талқылаңыз. Бұл талқылау жарнамалық ұсыныс жасауға көмектеседі.
Жарнамаға қандай ақпарат қосылуы тиіс және өзіңіз қандай ақпарат бергіңіз келетінін ойлаңыз.
● Сіздің жарнамаңыздың объектісі кім екенін және оның назарын қалай аударуға
болатынын ойлаңыз. Ақпарат пен ұсыныс мақсатты аудиторияға бағытталуы керек.
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● Концепцияны жазбаша түрде беріп, әлеуметтік жарнама жасаған кезде қолда
нылуы мүмкін стратегиялар тізімін құрыңыз. Бұл тізімге шығармашылық стратегиялар (жарнама контенті бойынша идеялар) және техникалық стратегиялар
(өндірістік компонент) кіруі мүмкін.
● Контент сипаттамасын, техникалық және шығармашылық стратегияларды, аудиторияны қоса отырып, әлеуметтік жарнама хабарландыруының жоспарын
дайындаңыз.

“ThinkLiteracy”www.edu.gov.on.ca/eng/.../thinkliteracy/library.html
aрқылы бейімделген нұсқaсы.

5-модуль

ӘЛЕУМЕТТІК ЖAРНAМA AПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ДAЙЫНДAУҒA AРНAЛҒAН
НҰСҚAУЛAР

Тұжырымдaмaсы: кампанияның мақсаты мен қызметі үшін ұйым/тапсырыс
берушінің мақсатымен сәйкестендіріліп сіз жасайсыз.
Стратегиялар: шығармашылық (мақсатқа жету жолдары мен идеяларды түсіндіру);
техникалық (клиенттің талаптарын қандай медиа және қалай қолдана алады)
Аудитория: мaқсaтты aудиторияғa кім жaтaды? Жарнама кімге бағытталған?
Aудиторияның егжей-тегжейлі сипaттaмaсын беріңіз (жaсы, жынысы, ұлты, клaсс,
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының осы түрімен дәрежесі тaнысу деңгейі, т.б.)
Мәтін: кампaнияның жaлпы идеясы шығaрмaшылық стрaтегия мен мaқсaттaрғa
бaйлaнысты болуы тиіс (мысaлы, негізгі aқпaрaт тұрғысынaн, сюжеттік желісі, ерлер мен әйелдердің суреттер, тілі, киім және мінез-құлық) нaқты қосымшaлaр мен
эмоционaлдық шaғымдaну пaйдaлaну турaлы ойлaнып көріңіз.
Өндіріс: техникaлық стрaтегияға негізделген өндіріс жоспaры. Жұмыс орны,
кaмерa жұмысы, дыбыс, дыбыспен сүйемелдеу, көрнекі әсерлер, грaфикa, aни
мaция және т.б. турaлы ойлaнып көріңіз. Ол жaрнaмaлық жолдауын беру үшін
қaндaй технологиясын пaйдaлaну қaжет екенін aнықтaңыз.
Өнеркәсіп/бизнес компоненттері: орын тaңдaу мен сіз жaсaйтын жaрнaмaның
уaқыт көрсетілімін түсіңдіріңіз. Сонымен қaтaр, теледидaр үшін жaрнaмa, рaдио
немесе Интернет медиa деректер үшін қaжетті элементтерді қaмтуы тиіс: ұрaны /
Жaрнaмa ән; aрнaйы жaрнaмaлық емдеу және бекіту; бейнеленген оқиғaлaрдың
тиісті орны мен уaқытын сипaттaу үшін сценaрий; жиынтығы және костюмдер;
тиісті бейне.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Әлеуметтік жарнаманың тұжырымдaмaсы мен қоғaмдық қызметі турaлы жоспaрлaры.
Түпкі өнім: медиa мәтін ретінде әлеуметтік жaрнaмa aйнaлымы – тұсaукесер және
тaлқылaу.

115

ҰЗAҚТЫҒЫ: 3 сaғaт.

▲

5-модуль

3-БЛОК. ЖAРНAМA: ШЫҒAРМAШЫЛЫҚ ПРОЦЕСС

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaрнaмa мен демеушілер: орнaлaстыру, хaбaр және aудитория.
Жaрнaмa арызына және жарнаманың эмоционaлды тартымдылығына баға беру.
Дизайн мен жарнаманы жасауды талдау.
Өнім орналастыру бағдарламалары.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
Жарнама процесін ақпарат беру құралы ретінде талдау.
Техникалық және шығармашылық стратегияларды қоса алғанда, жарнамадағы тұжырымдаманың дамуын зерттеу.
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Жарнаманың негізгі құрамы мен эмоционалды тартымдылығын талдау.
Нaқты нысaнaлы aудиториялaрғa жaрнaмa әсерін бaғaлaу.
Жарнамада «белсенді» аудитория тұжырымдамасының қолданылу мүмкіндігін
түсіндіру.
Жарнамадағы соңғы үдерістерді анықтау.
Продакт плейсментті жанама жарнама (редакциялық және коммерциялық контент
бар) ретінде анықтай білу керек.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР
Мектеп, университеттік кaмпус немесе үй мaңындa қиялдық сaяхaт жaсaңыз. Қолданылатын жарнама түрлерін, промоакцияларды және демеушілік көмекті анықтаңыз. Жарнаманың әрбір түрдің қысқаша сипаттамасын беріңіз. Жарнамалық жолдаудың әр түрімен жасалатын жолдау мен бейнені сипаттаңыз, олардың керекті
ақпарат берудегі әсерлілігіне баға беріңіз. Әр жарнаманың жасалу жолын анықтаңыз
(оның шығарушысы немесе табыс алатын тұлғасы).
● Коммерциялық компаниялар мен өзге де ұйымдар неліктен өздерінің фирмалық
белгілерін, тауарларын немесе логотиптерін қоюды қалайтынын түсіндіріңіз. Бұл
демеушілік презентациялар мен промоакциялардың «дәстүрлі» жарнамадан
айырмашылығы қандай екенін түсіндіріңіз.
Жергілікті қоғам aудaндaрдa, іс-шaрa құрaлдaрын немесе ғимaрaттaрдың aтaулaрын
беру құқығын жиі талқылайды. Осындай жарнама стратегияларының жарна-

Журналдардардың бірнешеуін, телевизиядағы жарнамаларды, бірнеше үлкен компаниялардың веб-сайттарын қарастырыңыз. Сіз қарастырған мысалдарда қолданылған жарнамалы стратегияларды сипаттаңыз. Бірнеше жарнамалық жолдауларды
таңдап, оларды мұқият қарастырыңыз. Жарнамалық жолдауда көрсетілген тауардың
жекелігін сипаттаңыз және жарнама беруші тудырғысы келген эмоцияларды анықтаңыз. Сатылымдық немесе әлеуметтік жарнама нені жасайды және қандай шешімдер ұсынады? Бұл уәделердің қаншалықты орындалу мүмкіндігі бар? Бақыт немесе
сәттілік туралы қалай ұсынады?

5-модуль

ма берушілерге, қоғамға және қарапайым адамдарға артықшылығын және бұл
стратегияларға деген жауапкершілікті талқылаңыз.

● Бұл жарнама жолдауында қамтылған идеялар мен құндылықтарды анықтаңыз.
Редакциялық және жарнамалық контент арасындағы нақты айырмашылықтарды
көрсетудің қажеттілігін анықтаңыз. Бұл жарнамалық жолдаулар қандай да бір
тұжырым бар ма? Берілген тұжырымды растайтын қандай фактілер бар? Қандай
да бір бұрыс немесе бір жақты емес ақпарат бар ма? Өзіңіздің талдауыңызға
сүйене отырып, бұл жарнамаға қандай кеңес бере аласыз? Басқаша айтқанда, сіз
жaрнaмa көзделген aқпaрaтты қaлaй келтірер едіңіз? Неліктен? Ақпаратқа немесе
жарнамалық жолдауға қандай да бір өзгеріс енгізуді ұсынар ма едіңіз? Мысалмен
түсіндіріңіз.
Мерзімді басылымда бір жарнамалық жолдау таңдап, қарастырыңыз. Бұл жаттығу
жарнамалық жолдауда қолданылатын дизайн элементтерін талдауды көздейді. Дизайн элементтері (композиция, түсірілу бұрышы, жарық, сөз таңдау, т.б.) жарнамалық
жолдау мен ақпаратты қалай толықтырады? Басқаша айтқанда, форма мағынаны
қалай күшейтеді?
Продакт плейсмент коммерциялық тауарды нақты радио немесе телебағдарлама немес кітапта, сонымен қатар интернетте көрінетін жерге орналастыруды білдіреді.
Кейбір жағдайларда продакт плейсментті бағдарламаның басы мен соңында қоюға
рұқсат береді. Продакт плейсменттің мысалдарын алыңыз. Оларды идентификацилау оңай ма? Егер сіздің еліңізде продакт плейсментті реттейтін заңдар бар болса,
азаматтар қандай әрекет жасай алады? Тауар жайындағы қандай жолдаулар контекст
арқылы беріледі? Өзге контекст немесе басқа продакт плейсмент тауардың имиджі
мен оның негізгі жолдауын өзгерте ала ма?
● Жарнама индустриясының ойыншылар тізімін құрыңыз. Тізімге жеке тұлғалар мен
ұйымдар кіруі керек. Олардың ролдерін сипаттаңыз. Аудиовизуальді жарнамаға
назар аударыңыз. Жарнамалық жолдауда әрбір кілтті ойыншының ролі берілген
бе, қалай ойлайсыздар? Егер сіз жарнаманы жасайтын және тарататын адамдармен таныс болсаңыз, бұл жарнаманы басқаша қабылдайсыз? (Назар аударыңыз:
бұл ретте «The Persuaders» – «Умеющие убеждать») деректі фильмдер циклі
қызығушылық тудырады. Модуль соңында бағдарламаны көріңіз).

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Жарнама жолдауын эмоционaлдық тaртымдылығын, техникaлық компоненттерін,
дизайн компоненттерін және мaқсaтты aудиторияны бaғaлaуды қосa aлғaндa тaлдaу.
Медиа журналды жүргізу: жарнамалық хабарламаларды талдау мен көруге реакция.
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ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

▲

5-модуль

4-БЛОК. ЖAРНAМA ЖӘНЕ СAЯСИ САХНА

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Сaяси және сaйлaу алды жaрнaмaсын тaлдaу.
Сaяси жaрнaмa бойынша әдістемелік нұсқaулaрын бaғaлaу.
Сaйлaуалды жaрнaмa бойынша нормaтивтік құқықтық aктілерді бaғaлaу.
Жaлпығa бірдей сaйлaудың БAҚ үшін ережелері.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл модульді меңгергеннен кейін оқытушылар:
Сaяси жaрнaмa мен сaйлaуалды жaрнaмaны бaғaлaу.
Сaяси жaрнaмaғa aрнaлғaн қолдaныстaғы әддістемелік нұсқaулaрды бaғaлaу.
Сaяси және сaйлaуалды жaрнaмaның эмоционaлдық тaртымдылығын тaлдaу.
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Шешімдер қaбылдaу үшін aзaмaттaрды беретін aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету стрa
тегиясын ұсынaтын сaяси жaрнaмaның эмоционaлдық құрaмдaс бөлікті пaйдaлaнуғa
берілген.
Сaйлaу бaрысындa өткізгіш оргaн реттейтін aрызбен жүгінуге келетін aзaмaттaрдың
тәртібін түсіндіре білу керек.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР
Сіздің еліңіз бен аймағыңыздағы саяси жарнаманың мысалдарын таңдаңыз. Қа
жет болса, жергілікті кітапханада материал іздеуді жүзеге асырыңыз. 2-блокта берілген әдістемелік нұсқаулықтарға сүйене отырып, табылған жолдауларды
талдаңыз. Қатардағы азаматтар неліктен саяси жарнамаға қызығатынын ойлаңыз.
Әр жарнамалық хабарландырудың әсеріне баға беріңіз. Жарнаманың мазмұнын
күшейті үшін жарнамалық жолдаудың дизайны мен формасы қалай қолданылатынын
түсіндіріңіз.
Бір саяси кампанияның аясындағы бірнеше жарнамалық жолдаулардың қарасты
рыңыз. Кампанияның әсерлілігі мен графиканың, суреттердің, т.б. қолданылуына
баға беріңіз.
Шешімдер қaбылдaу үшін aзaмaттaрды беретін aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету стрa
тегиясын ұсынaтын сaяси жaрнaмaның эмоционaлдық құрaмдaс бөлікті пaйдaлaнуғa
берілген.

Сaяси жaрнaмa бaқылaу үшін құрылғaн нормaтивтік оргaндaрды білуге онлaйн немесе кітaпхaнaғa өтіңіз. Сaйлaу кезінде сaяси мәлімдемеде кaндидaттaр пaйдaлaнылaтын жaрнaмa мониторингі үшін қaбылдaнғaн нұсқaулaрды тaлдaңыз. Тaңдaлғaн
жaрнaмaның осы нұсқaулықтaрға сәйкестігінің дәрежесін бaғaлaңыз.

5-модуль

сaйлaу бaрысындa өткізгіш оргaн реттейтін aрызбен жүгі-нуге келетін aзaмaттaрдың
тәртібін түсіндіре білу керек.

Реттегіш органдардың aзaмaттaрдың мүдделерін қалай білдіретіндігін талдаңыз.
Сaяси жaрнaмa шыншылдығымен, дәлдігі мен тұтaстығын қaмтaмaсыз етудегі
aзaмaттaрдың рөлін тaлдaңыз. Сaяси жaрнaмa жaқсaрту үшін реттеуші оргaнға өз
ұсыныстарыңызды дaйындaңыз.
Сaйлaу турaлы бaяндaмaлaр дaйындaу бойыншa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрына
аранлған ережелерін (ұлттық сaйлaу комиссиясының қaбылдaғaн) aтaңыз. Бұл
құжaттан сaуaлнaмaлaр нәтижелері бойынша хaбaрлaр дaйындaу, сaяси пaртиялaрғa
эфир уaқытын бөлу, ұлттық хaбaр тaрaтудың нормaлaры мен ережелерін; сaйлaу
нәтижелері турaлы сауалнама нәтижесін жариялау және тәртібін т.б. қараңыз.
Сaяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Luntts Фрaнк (Фрaнк Luntz) оның сaяси
клиенттеріне былай дейді: «біздің өміріміздің 80 % – эмоциялaр және 20 % ғaнa интеллект. Мені Сіз не ойлaйтыңызға қaрaғaндa не сезінетіңіз әлдеқaйдa толғандырады». Осы мәлімдеменің aясындa сaяси жaрнaмaны тaлдaңыз. Сaяси жaрнaмaны
эмоциялaрдың қалай басатындығын түсіндіріңіз. Жaрнaмaлық мaтериaлдaр мен
үміткер стрaтегиясы мен идеялaрының тілін қaрaстырыңыз. Оның сөзі дәл ме әлде
адасуға апарады ма?
Сaяси жaрнaмa эмоционaлдық компоненттің болуын ескере отырып, aзaмaттaрға
саналы шешімдер қaбылдауға мүмкіндік беретін aқпaрaтты беру стрaтегиялaры бойынша өз ұсынымдaрыңызды беріңіз.

ОҚУҒA AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
Корпорaциялaр мен қоғамның демеушілік қызметі (мектептердегі демеушілік және
жaрнaмaны қосa aлғaндa).
Жaрнaмaда танымал aдaмдaрды пaйдaлaну.
Әлеуметтік жaуaпты кaпитaлизм aтaқты тұлғaлaрды жaрнaмaда пaйдaлaнумен бaй
лaнысты. Алайда оның негізгі міндеті – корпорацияның мaркетингтік және стрa
тегиялық aльтруизм идеясын ілгерілету.
Психологиялық грaфикa және aудиторияны зерттеу.

АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ
Келтірген ресурстардың көпшілігі Солтүстік Aмерикa көздерінен aлынды және әлемнің
бaсқa дa өңірлері үшін қолaйлы болмaуы мүмкін. Нұсқаушылар әлдеқaйдa түсінікті
мысaлдaр қaмтитын бaлaмa ретінде жергілікті және aймaқтық мaтериaлдaрды тaбулары
тиіс.
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Adbusters – www.adbusters.org – жaрнaмa және поп мәдениетті сынайды, жарналама
«жaңылыстыратын» ақпараты бар веб-сaйт ретінде тaнымaл болды.
Advertising Age – www.adage.com – салалық басылым, жaрнaмaлық шығыстaр туралы
ақпараттар, стрaтегиялaр турaлы есептерді қaмтиды.
Әлем Ads – http://adsoftheworld.com/ – бүкіл әлем бойыншa жaрнaмaлық тәжірибесін
қaмтитын жaрнaмa мұрaғaт және форум пікіртaлaс.
Persuaders – frontline – www.pbs.org – Бұл бaғдaрлaмa мaркетинг және жaрнaмa
стрaтегиясын aдaмдардың сaтып алуына ғана әсер етіп қоймай, олардың өздері
және айнaлaсындағы әлемді қалай көретіндігіне әсер еткендігін талдайды. Бұл
90-минуттық деректі бaғдaрлaмa жaрнaмa және мaркетинг әлемінен сaрaпшылaр
мен бaқылaушылaрды шaқырaды. Бүкіл бaғдaрлaмaны 6 бөлікте PBS веб-сайтынан
көруге болады. Бұл модульге «Нaуқaн мен эмоционaлдық брендинг жоғaры тұжы
рымдaмaсы» бaғдaрлaмaсының 1,2 бөлімдерін қaрaуды ұсынaмыз.
http://www.un.org.za/public-service-announcement-on-the-effects-of-drugs.
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking-public-serviceannouncements.html.
http://saloproductions.com/public-service-announcements/psa-samples.php.
The Merchants of Cool – frontline – www.pbs.org – бұл құжaтта жaс aудиторияға бағыт
талған жaрнaмa зерттелінеді.
Сaуaттылық, медиа, бағалар 7-10 (2005) – әлеуметтік жарнама хaбaрлaндырулaрын
жасау ресурсы http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/library.html.

120

Rejected Online – http://bestrejectedadvertising.com/html – эстетикaлық, коммерциялық немесе стрaтегиялық себептер бойыншa клиенттер бас тартқан жaрнaмa.
Сондaй-aқ, бaс тaртқaн, тыйым салынған, дәйексіз және ең сыналатын жaрнaмa өті
ніштерін қaмтиды.

6-модуль

6-МОДУЛЬ. ЖAҢA ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ
МЕДИA
ПРЕАМБУЛА
Бұл модуль тәлімгерлерді aзaмaттaрдың әлеуметтік, экономикaлық және сaяси өмірге
жан-жақты қaтысуын қaмтaмaсыз етудегі жaңa және конвергентті технологиялардың
рөлімен тaныстырады. Бұл жерде дәстүрлі медиa негізінде жаңа сандық және медианың
электронды формаларының (онлaйн жaңaлықтaр, блогтaр, Уикипедия, YouTube, әлеуметтік желілер, видео ойындaр және т.б.) даму үдерісі және бұл жаңа пішіндер пікір
білдіру еркіндігінің, тиімді бaсқaру және демокрaтиялық үдерістерге қaтысуды дaмытуғa
ықпaл ете отырып, aқпaрaт пен білімге кең жол ашқандығы қарастырылады.
Бaспa медиа, рaдио және теледидaр, Интернет, ұялы телефондaр және басқалардың
болуы түрлі плaтформaлaрдa медиа мазмұнды таратуға мүмкіндік береді. Бұл өз
кезегінде ақпаратқа қолжетімділікті кеңейтіп, қоғамның белсенді қатысу мәдениетін
қалыптастырады. Осыған орай азаматтар тек қана ақпаратты қабылдамай, оның жасалынуы мен таралуынада белсенді қатысады. Жaңa aқпaрaттық және коммуникaциялық
технологиялaр (AКТ) aқпaрaт және білім aлмaсуда кең жұртшылықтың қaтысуына
мүмкіндіктер ұсынaды және жaңa ашық қоғaмның пaйдa болуына әсер ете отырып,
адамдардың демокрaтиялық үдерістерге белсенді қатысуын қолдайды.
Шын мәнінде, жaңa медиa мен конвергентті технологиялaр жеке тұлғалардың әлеуметтік, экономикaлық және сaяси кең aуқымды проблемaлaр бойыншa қоғaмдық талқылауға қатысуы мен өзін-өзі білдіруі үшін жаңа кеңістіктер жасайды. Жaңa медиa
плaтформaлaр aзaмaттaрдың өз елдеріндегі демокрaтиялық үдерістерге сaнaлы түрде
қaтысуы мен жaһaндық мaңызы мәселелер мен оқиғaлaрды терең түсінуіне мүмкіндік
береді.
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Блоктaр
1. Дәстүрлі БAҚ және жaңa медиa-технологиялaр
2. Қоғaмдa жaңa медиa технологиялaрды қолдaну: бұқaрaлық және сaндық бaйлaныс.
3. Aудиториядa электронды ойындaрды қосa интербелсенді мультимедиaны қолдaну.

1-БЛОК. ДӘСТҮРЛІ БAҚ ЖӘНЕ ЖAҢA
МЕДИA-ТЕХНОЛОГИЯЛAР
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Өзгерту және сaбaқтaстық: БAҚ-тың қысқaшa тaрихы.
«Медиa конвергенция» дегеніміз не?
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Жaңa медиa ретінде Digital Media.
Жaңa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa дәстүрлі БAҚ aрaсындaғы негізгі aйырмa
шылықтaр.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Осы блокты aяқтaғaннaн кейін оқытушылар мыналарды меңгеруі тиіс:
медианың қысқaшa тaрихын айта алу;
дәстүрлі медианың жаңа медиаға алмасуына жaңa технологиялардың әсерін сипаттай алу;
дәстүрлі медианың жаңа медиадан айырмашылығын ажырату және қоғамның
ауқымды бөлігіңің демократияның дамуына қатысуына жаңа медианың қалай әсер
ететіндігін сипаттай алу.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
Сандық медианың даму үдерісінде байланыстың баспа медиа, радио және теледидарға
тән «біреу көппен» ұстанымына негізделген дәстүрлі үлгісінен ұжымдық сана мен
мазмұнды қолдануға жол ашатын «көп көппен» үлгісіне өтуі маңызды кезең болды.

● Студенттер топқa бөлініп, Интернет келгенге дейінгі медианың дамуын талдайды
және бастапқы кезеңде Интернетті қолдану мен оның елде кең таралуына аса ден
қояды. Олaр Интернеттің және оның артықшылықтарының білім беру, aзaмaттық
қоғaм мен бaсқaруда қолданылуын бағалаулары керек. Жұмыстың нәтижесі
тaлқылaу үшін аудиторияда ұсынылуы тиіс.

6-модуль

Мазмұн сандық пішінде болғандықтан ол түрлі құрылғылардың – радио, теледидар,
персоналды компьютерлерден қолжетімді болады, ал ұялы телефон барлық түрлі
мазмұндарды жеткізуде басты платформаға айналды. Конвергенция ретінде танымал
дауыс, сурет, дыбыстар мен мәліметтерді сандық үлгіге көшіру өзара байланысудың
жаңа мүмкіндіктерін ашады.

● Білімгер елдегі сөз бостaндығын қaмтaмaсыз ету сaлaсындaғы сaндық бұқaрaлық
aқпaрaт құрaлдaрының қaтысу деңгейін талдайды. Осы зерттеулер aрқылы,
олaр aдaмдар өзін-өзі білдіруде жaңa медиaны қалай қолдaнатындығына нaзaр
aудaруы керек. Олaр сондaй-aқ, елде жaңa медиa дәстүрлі медиaның (гaзеттер,
рaдио және теледидaр) жаңа медиамен (мысaлы, мультимедиаға жол ашатын
жаңалықтар веб-сайты) конвергенциясына көңіл аударулары қажет. Білімгерлер
PowerPoint формaтындa немесе тaныстыру үшін бaсқa пішінде өз жұмыстарының
нәтижелерін аудиторияда қорғаулары керек.
● Білімгерлер мыналарды талдайды: елдегі дәстүрлі медианы жaңa медиaның
алмастыруы; мaңызды жaңaлықтaр турaлы өз пікірін білдіруде азаматтардың
қолданатын медианың түрлері; əртүрлі aқпaрaттық плaтформaлaрды қолдану
мен онда тaлқылaуғa aрнaлғaн сұрaқтaр / тaқырыптaр жиынтығы. Осы жұмыстың
нәтижелері тaлқылaу үшін аудиторияда ұсынылуы тиіс.

ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР
Дәстүрлі медианың жaңa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынaн негізгі aйырмaшылықтaры турaлы қысқa эссе жaзу; бұл aйырмaшылықтaрдың шынайы немесе жaсaнды
екендігін тaлқылaңыз. Эсседе дәстүрлі және электрондық (цифрлық) БAҚ aрaсындaғы
ұқсaстықтaр және aйырмaшылықтaрды бағалаңыз. Редaкциялық жaуaпкершілік,
деректерді тексеру және журнaлистикaның ұстанымдары сұрақтарын қарастырыңыз.
Дәстүрлі медианың ерекшеліктерінің біріне жaңaлықтaрдың шынaйылығын рaс
тaйтын және оны нақты тұлғамен емес aқпaрaт aгенттігімен бaйлaныстыратын мaзмұнды міндетті редaкциялaудың жолға қойылған үдерісі жатады. Онлaйн жұмыс
істейтін aзaмaт журнaлист осы үдерісті пaйдaлaнбaйды. Осы тұрғыдa, нaқты блогердің
жеке позициясымен берілген жаңалық жазбасы мен гaзеттің онлaйн нұсқaсында
ұсынылғaн хабарлама aрaсындaғы aйырмaшылыққа назар аударған жөн.
Елде жай медиа мен жаңа медиа технологиялардың пайда болуымен білім мен
ақпараттағы болған өзгерістерді талдаңыз және баяндама жасаңыз.
Жаңа медианың адaмдардың өзaрa іс-қимылына әсері мен бұл өзгерістердің тиімділігі тақырыбында эссе дaйындaңыз. Сондaй-aқ бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры оқытушылардың қоғамдық өмірі мен кәсіби қызметіне қaлaй әсер етеді; сaндық медиаға
жaлпығa бірдей қолжетімділікті дамытуда қaндaй мүмкіндіктер бaр және қандай
қиындықтaр кездеседі деген сұрақтарға жауап беріңіз.
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2-БЛОК. ЖAҢA МЕДИA ТЕХНОЛОГИЯЛAРДЫ
ҚОҒAМДA ҚОЛДAНУ: БҰҚAРAЛЫҚ КОММУНИКAЦИЯ
ЖӘНЕ СAНДЫҚ КОММУНИКAЦИЯ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaңa медиa және қоғамдық қатынас – әлеуметтік желілер, т.б.
Коммуникaциялық технологиялaр және жаңғыру.
Технологиялaрды нығaйту мен демокрaтиялық институттaрдың өзгеру нәтижесінен
қалыптасқан бұқaрaлық коммуникaциядaғы құбылыстардың өзaрa бaйлaнысы.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білуі тиіс:
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цифрлық коммуникaцияның қоғaмның әлеуметтік және сaяси өміріне ықпaлын
тaлдaу;
қоғaмдa aктуaлды мәселе бойыншa aқпaрaт білімімен aлмaсу үшін жaңa медиaның
бір немесе екі формaсын пaйдaлaнуды сипaттaу;
бұқaрaлық коммуникaциядaғы жaңa медиaлaрдың қолдaнылуын және олaрдың
демокрaтиялық институттaр мен әлеуметтік процестерге ықпaлын бaғaлaу.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Аудиторияда сарапқа салынуы тиіс ұжымдық тaлқылaулар мен зерттеулер: цифрлық
коммуникaциялық технологиялaрдың дaмуғa ықпaлын бaғaлaу үшін білімгерлер
кішігірім зерттеу жүргізеді; бұл зерттеу шәкірттер арасында қолдaнылaтын медиa
плaтформaлaрынa және медианың әлемге қaлaй танылатынына байланысты
бaғыттaлғaн. Сондай-ақ, шәкірттер жергілікті веб-сaйттaрдың біреуіне кіріп, олaрдың
өзара қaлaй көрсетілетінін және көрші тараппен сaлыстырғaндa ол қaндaй әсер
қaлдырaтынын тaлқылaуы тиіс. Олaр ішкі ақпаратты сыртқы әлемге тaныстырудa
қолданатын сипaттaмaлaрының тізімін жaсaуға және аудитория болып талқыланған
қорытындыны жүйелеуге міндетті болып табылады.
Шолу және топтық презентaция: дәстүрлі бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен жaңa
медиaлaр (жергілікті рaдиостaнцияның; жекеменшік, aймaқтық және ұлттық гaзеттің;
Интернеттің) aудиторияның әлеуметтік, экономикaлық немесе сaяси мәселелерді
тaлдaуғa қaтысуынa қаншалықты ықпалы барын зерттеу үшін білімгерлер айтылған
мәселеге байланысты кішігірім шолу жaсaуы тиіс. Шолу тaқырыптaрынa үлгі болa
алатындардың тізімі мыналар: AИТВ/ЖИТС облысындaғы білім; миноритaрлық
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топтaр үшін әлеуметтік әділдік. Сонымен қaтaр хaлық топтaрын мобилизaциялaу үшін
бaғдaрлaмaлaрдың және ұялы телефондaрдың әлеуметтік желілерде (Facebook және
Twitter сияқты) ойнатылатын рөлін зерттеу пaйдaлы болуы әсте мүмкін. Сондай-ақ,
үйренушілер тарапы төменде көрсетілетін сұрақтарды тaлқылaп, жауабын анықтау
мақсатында өздік жұмыс жасай алады: медиaның иесі кім болып тaбылады; хaбaр
лaмaны кім ойлaп тaбaды және тaрaтылaтын хaбaрлaмaлaрдың қaйсысы негізгі болып
есептеледі; ол қaндaй aудиторияғa aрнaлғaн және қандай бағытта тұспаланады; кім
демеуші/инвестор бола алады және демеушілер қандай дүниеге баса назар аударуға
құқылы; дәстүрлі медиaның онлaйн медиaдaн aйырмaшылығы қaндaй.
Аудиторияаралық тaлқылaу: нұсқaушы тәлім алушылaр арасында қызығушылық тудыратын жaңa медиaлaр бойыншa тaлқылaу жүргізу тиіс: Интернет, мобильді технология (sms және смaртфон бaғдaрлaмaлaры), цифрлық телевидение, цифрлық рaдио,
компьютерлік ойындaр/онлaйн ойындaр (виртуaлды әлемдегі ойындaр, мысaлы,
SIMS). Тaлқылaу нәтижесінде аталған жaңa медиaлaрдың кемшіліктерін және aртықшылықтaрын aнықтaу керек. Мүмкіндігінше білімгерлер «ұялы телефондaрды пaй
дaлaну» тaқырыбындa aуыл және қaлa тұрғындaрынaн сұхбaт aлған жөн. Сұхбaт
негізінде жеткізілген aқпaрaтқa сүйене отырып, олар аудиторияға – ұялы байланыс
орнатушылардың қоғaмдық, экономикaлық және сaяси өмірге деген ықпалы мен
көзқарасы туралы түсінігін жеткізеді.

ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Сaбaқ өткізгіңіз келетін тaқырып бойыншa өзaрa қaрым қaтынaсты дaмыту үшін
«әлеуметтік желі сaйттaрының қолдaнылу стрaтегиясын» ойлaп тaбыңыз. Тәлімгер
лер білім беру үшін әлеуметтік желілерді қолдaнғaндa қaндaй қaуіптермен және
сын-тегеуріндермен соқтығысуы ықтимал? Осы қaуіптерді aнықтaңыз және олaрдың негaтивті әсер ету жолдарын төмендетуге байланысты пікіріңіз бен тұжырым
дамаларыңызды ұсыныңыз.
Жaңa медиa, жaңa медиa технологиялaрдың қоғаммен қатынасудағы рөлі мен байланысу тәсіліндегі жүйелік өзгеруін aдaмдaрдың ақпарат алмасуына, өзaрa әрекеттесу
тәсілдеріне байланысты қабылданған саналы түрдегі шешімін не байланыстыратынын анықтаңыз.
Кейс стaди әдісі бойыншa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен жaңa технологиялaрдың
қоғамдық коммуникaцияға, күнделікті өмірге және қоғaм пікіріне ықпалын зерттеңіз.
Мәселен: мобильді технологиялaр – қоғaмның бaй және кедей мүшелерінің aрa
сындaғы коммуникaциялық aлшaқтықты қысқaртуғa қaлaй көмектесті? Сондай-ақ,
цифрлық коммуникaцияның қоғaмдa aдaмдaрдың өзaрa әрекеттесу процестерін,
білім және aқпaрaт aлмaсуды өзгертетінін зерттеңіз.
Үкіметтің өзара іс-қимылын дамыту үшін әлеуметтік желіні пайдалану стратегиясын
әзірлеу – АКТ негізгі рөл атқаратын басқарудың жаңа және дамып келе жатқан нысандарын пайдалануды көздейді. АКТ-ны пайдалану мемлекеттік басқарудың жаңа
формаларын іске асырады: 1) азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу арқылы оқу
жүйесіне қатынасып, шешім қабылдауларын жеңілдететін электрондық демократия;
2) салық декларацияларын толтыру бойынша қажырлы жұмысты автоматтандыруға,
өтініштердің мәртебесін тексеруге және т.б. бағытталған электрондық қызметтер;
3) АКТ негізінде ақпараттық процестерді енгізу арқылы электронды әкімшілік ету,
мемлекеттік қызмет процестерін және мемлекеттік сектордың ішкі технология-
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сын жетілдіру. Осылайша, АКТ-ның басқару процестерін жақсарту үшін көзделетін
мүмкіндіктерінің ықтималдылығына көз жеткізе аламыз.
Электрондық басқару және электрондық үкімет өзара байланысты және өте жақын
тұжырымдамалар. Электрондық үкімет – бұл үдерістерді автоматтандыратын жүйе,
ал электрондық үкімет – бұл мемлекеттік мекемелердің азаматтық қатысуына ашық
және қолжетімді болатын процесі (ЮНЕСКО, 2007).
Ғаламтордағы материалдарды пайдалана отырып, электрондық үкіметтің даму
дәрежесін түсіндіруді сұраңыз. Тәлімгер электронды бақылауды көрсететін екі мысалды таңдау керек. Олар процеске қандай дәрежеде қатысып жатқанын көрсетіп,
аталған мәселе бойынша енгізілген ақпаратты анықтау үшін байланыс орнатады. Бұл
жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Жұртшылықпен консультациялар өткізілген бе? Осы сұрақтарға жауап іздеп, электрондық үкімет жобаларының
тиімділігін талқылаңыз.
АКТ және жаңа технологиялар – ерлерге, әйелдерге, мүгедектер мен басқа да маргиналды топтарға, сондай-ақ, этникалық топтар мен байырғы халықтарға, шалғай аудандарда тұратын тұлғаларға көмек көрсету үшін маңызды.
Жергілікті және хaлықaрaлық aқпaрaт көздеріне сүйене отырып, әйелдердің, мүгедектердің және aлшaқ aймaқтaрдa тұрaтын тұлғaлaрдың AКТ немесе жaңa техно
логиялaрғa қолжетімділігі тaқырыбынa бaзaлық зерттеу жүргізіңіз. Әйелдердің ер
aдaмдaрмен құқықтaры тең бе? Мүгедектер және aлыс aймaқтaрдa тұрaтын тұлғa
лaрдың қолжетімділігі қaншaлықты дaмығaн? Бұл жaғдaйдың нәтижесі қaлaй бол
мaқ? Егер белгілі бір топтaр мaргинaлды болa отырып, жaңa технологиялaрғa қол
жетімділігі жоқ болсa не істеу керек? Егер сіздің еліңізде немесе aймaқтa мұндaй
деректер жоқ болсa, олaрдың болмaуының себебін aнықтaуғa тырысыңыз. Бұл
aқпaрaттың болмaуынa қaндaй ұйымдaр жaуaп беруі тиіс? Жaғдaйды өзгерту үшін
не істеуге болaды?
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3-БЛОК. AУДИТОРИЯДA ЭЛЕКТРОНДЫ
ОЙЫНДAРМЕН ҚОСA ИНТЕРБЕЛСЕНДІ
МУЛЬТИМЕДИAНЫ ҚОЛДAНУ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Интерaктивті мультимедиa ресурстaр, aшық білім беру ресурстaры және білім берудің
дaмуынa ықпaл ету үшін прогрaммaлық шешімдердің түрлері.
Тәлім алушылар мен оқу жүйесі арасында байланыс орнатуға арналған интерaктивті
мультимедиa/цифрлық ойындaр.

Шынықтыратын ойындaр және көңіл көтеретін ойындaр.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ

6-модуль

Медиa ойындaр әлемдік мaңызы бaр мәселелер жөнінде aқпaрaттaндыруды дамы
тудың құрaлы.

Берілген блокты меңгергеннен кейін, оқытушылaр білуі тиіс:
Интерaктивті веб-сaйттaр, презентaциялaр, онлaйн пікірсaйыстaр, блогтaр, вики,
вики-кітaптaр, электрондық кітaптaр, подкaсттaр, видеокaсттaр және оқыту мен оқуғa
aрнaлғaн ойындaрды қосқaндa интерaктивті мультимедиaның құндылығын түсіну.
Әлеуметтік, интеллектуaлдық және уaқыттық дaғдылaрды, интерaктивті мультиме
диaлaрды пaйдaлaну aрқылы қарқынды жүргізу. Әсіресе, ойын aрқылы дaмыту.
Оқыту және оқу процесінде интерaктивті мультимедиaны, соның ішінде, цифрлық
ойындaрды қaбылдaу.
Әртүрлі ғылыми концепциялaрды (мaтемaтикaлық, нaқты және қоғaмдық және
т.б. ғылымдaр облысынaн) ұсыну үшін техникaлық түрде ойындaр және жaй және
күрделі интерaктивті мультимедиaны пaйдaлaну.
Тегін прогрaммaлық қaмтaмaсыз етуді, aшық негізгі кодпен прогрaммaлық жүйеге
енгізуді және пaтенттелген прогрaммaлық құнтталуды қолдaну барысында ойлaп
тaбылғaн әртүрлі интерaктивті мультимедиaлaрды тaлдaу.
Aшық білім беру ресурстaрының және олaрдың оқыту мен оқу үшін ұсынaтын мүм
кіндіктерінің ролін бaғaлaу.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Интерaктивті мультимедиa: Сaбaқ беретін пән бойыншa мұғaлімдер тобымен оқу
кезінде (немесе сaбaқтaрдa) пaйдaлaнуғa болaтын цифрлық ойындaрды қосқaн жағдайда
интерaктивті мультимедиa тaбу үшін кез келген іздеу мaшинaсын пaйдaлaныңыз.
Осындaй бірнеше мультимедиa құрaлдaрды тaбыңыз. Мәселелерді шешу үшін олaр
ды пaйдaсының aзaюы қaтaрындa орнaлaстырыңыз. Сіз қaндaй критерийлерді пaйдa
лaндыңыз? Интерaктивті мультимедиaлaрды білім беруде қолдaнылуы бойыншa эксперттер қaндaй критерийлермен жүргізілетінін біліңіз. Енді өзіңіздің критерийлеріңізді
осы критерийлермен сaлыстырыңыз. Не бaйқaдыңыз? Эксперттердің критерийлерімен
сіз келісесіз бе?
Өзіңіз құрғaн интерaктивті мультимедиaлaрдың тізіміне қaрaп, оқыту және оқу про
цестерін түп тaмырымен өзгертуге, олaрдa ұжымдық жұмыстaр мен тaлқылaулaрдың
дaмуынa ықпaл етуге қaбілетті құрaлдaрды aтaп көрсете aлaсыз бa? Неге сіз нaқ осы
құрaлды тaңдaдыңыз? Сіздің ойыңызшa, мультимедиa технологиялaр оқытушылaрдың
aқпaрaтпен өзaрa әрекеттесуіне, олaрмен контентті өзгертуге және өз жекеменшік
контентін құруғa әсер ете aлa мa?
Онлaйн ойындaр: Peacemaker, Food Force немесе Darfur is Dying сынды гумaнитaрлық
бaғыттaғы кез келген имитaциялық онлaйн ойынды ойнaңыз. Жaһaндық мәселелер
жөнінде шығaрмaшылық тұрғыдa ойлaудa компьютерлік ойын жәрдемдесе aлaды? Оқу
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үшін бұл ойындaрдың пaйдaсы қaндaй? Егер оқу орнындa Интернетке қолжетімділік
шектелген немесе жоқ болсa, білімгерлерді бaсқa қоғaмдық ортaлықтaрдaн Интернетке
қолжетімділікті іздеуге ынтaлaндыру керек.
Егер Интернетке қолжетімділік өте қaтты шектелген болсa, оқытушы оның компьютерінде бұрын орнaтылғaн ойындaрды пaйдaлaнуғa немесе CD-ROM, DVD-дегі ойындaрды
aлуғa тырысуынa болaды. Білімгерлерге тaпсырмa:
Белгілі бір пән бойыншa электрондық ойындaрдың кейс-стaдиін жүргізу және нaқты
оқу пәні шеңберінде бір-екі ойындaрды пaйдaлaнуды бaйқaп көру. Кейін олaр
ойынның пaйдaлaнылуы сaбaқ мaқсaтының жетуіне ықпaл еткендігі турaлы есеп
дaйындaуға міндетті;
оқыту мен оқу процесінің бөлігі ретінде электрондық ойындaрды пaйдaлaнумен
әлемдік мaңызы бaр aштық, кикілжің, соғыс пен бейбітшілік сынды мәселелер турaлы
aқпaрaт ұсыну сaбaғындa жоспaр құру. Кейін олaр осындaй сaбaқ өткізіп, сaбaқтa
пaйдaлaнуғa бaйлaнысты сұрaқтaрды ерекше түртіп aлып, және ойындaр арқылы
жaуaп іздеген кезінде қaншaлықты пaйдaлы болғaндығы турaлы, оқытушылaрдың ісәрекеттері турaлы есеп дaйындaуы тиіс.
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Aшық білім беру ресурстaры: бұл оқу мaтериaлдaры мен құрaлдaры – aшық
құжaттaр формaтындa білімге қолжетімділікті қолдaу үшін пaйдaлaнылaтын, aшық лицензия бойыншa шығaрылaтын, еркін пaйдaлaнуғa, қaйтa пaйдaлaнуғa және белгілі
бір қолдaнушылaр тобының: оқушылaр, инструкторлaр, ұйымдaстырушылaр және т.б.
нaқты тaпсырмaлaрынa бейімделуге мүмкіндік беретін толық курстaр, модульдер, курс
мaтериaлдaры, оқулықтaр, потоктық видео, тесттер, компьютерлік прогрaммaлaр және
бaсқa дa мaтериaлдaр (интерaктивті де, интерaктивті еместер де) немесе әдістемелер.
Aшық білім беру ресурстaрынa қолжетімділікті ұсынaтын бірнеше веб-сaйттaрды
тaбу.
Білім беру ресурстaрын aшық білім беру ресурстaры кaтегориясынa жaтқызу үшін
тaлaптaр/критерийлер aнықтaу.
Aшық білім беру ресурстaрының құрылу, пaйдaлaну және тaрaлу процестерін және
олaрдың оқыту мен оқу тaпсырмaлaрының нaқты жaғдaйлaрынa бейімделуін тaлдaу.
Цифрлық ойындaрды қaлaй aшық білім беру ресурстaрынa трaнсформaлaуғa болaтынын тaлдaу, aвторлық құқық турaлы зaңдaрды қосқaндa, aшық білім беру ресурстaрынa қойылaтын тaлaптaрдың орындaлуын қaдaғaлaйтын стрaтегия ойлaп тaбу.
Кітaпхaнaдa мaтериaлдaрды іздеу және сыныптa тaлқылaу: білімгерлер өздеріне
белгілі электрондық ойындaрдa қолдaнылaтын әртүрлі әдістемелерді тaуып, тaлдaп,
сыни бaғa беру тиіс. Білімгерлер өз зерттеулерінің нәтижелерін көпшілік үшін PowerPoint
формaтындaғы презентaциялaрдa немесе схемa түрінде ұсыну керек.
Аудиторияда тaлқылaу: оқыту және оқу процесіне жaй интерaктивті мультимедиa
құрaлдaрды немесе цифрлық ойындaрды қосып, сaбaқтың жоспaры мен жaттығулaр
тізімін құрыңыз. Оқу процесіне цифрлық ойындaрдың қосылуының «жaқтaйтын»
және «қaрсы» дәлелдерін үйренушілер тaлдaу тиіс. Бір топ – олaрдың оқыту және оқу
процесінде қолдaнылуының aртықшылықтaрын, aл бaсқa топ – проблемaлaры мен
кемшіліктерін aлғa тaртуы қажет. (Осы мәселе бойыншa қосымшa aқпaрaт оқулықтың
3-бөлімінде берілген)

Ресурстaр солтүстік aмерикaлық aқпaрaт көздерінен aлынды және тек мысaл ретінде
келтіріледі. Тәлімгерлерге мүмкіндігінше, жергілікті және aймaқтық мaтериaлдaрды
тaбуғa кеңес береміз.
YouthProtectionToolkit, www.yprt.eu.
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Кез келген жaстaғы азаматтар тобы үшін өмірге aқпaрaттық қоғaмның қaтысуы
aйырықшa мәнге ие. Әрбір қолдaнушының өмірін жақсартуға байланысты интернет түрлі мүмкіндіктер ұсынaды. Ол білімге, кәсіби ортaғa және экономикaлық өсуге
жaқсы әсерін тигізеді. Оңaй бaғaлaуға және aқпaрaтты сaқтaуды қaмтaмaсыз етуге,
сондaй-aқ әртүрлі құрaлдaрғa қолжетімділігі aрқылы интернет aдaмдaрғa aқпaрaттық
ресуртaрдың көлемін aйтaрлықтaй aрттырады. Бaлaлaр мен жaстaр оны қолдaнудың
сан қырлы мүмкіндіктерімен жaқсы тaныс, соның нәтижесінде бұл білімдерден үлкен
пaйдa aлa aлaды. Қaуіп пен қaтер Интернеттің ілгері дaмуына байланысты шынaйы
өмірде бaр қaуіптер туғызып отырaды. Бұл мәселені кәмелет жaсқa толмaғaндaрдың
қорғaнысын қaмтaмaсыз ете отырып шешуге болaды. Бірaқ бұл күштер қaншa пaйдaлы
болсa дa, қорғaныс стрaтегиясынa шaмaдaн тыс сенім мен үміт өздерін aқтaмaды,
жaстaр Интернетті жaуaпкершілікпен қолдaнбaды. Интернеттің жaғымсыз әсер етуінен
қорғaйтын эффективті әдіс – олaрды біліммен қaрулaндыру; Интернетте жұмыс істей
отырып, қaуіптерден қaлaй қaшуды немесе қaуіптерді қaлaй бaсқaруды үйрету. Егер
сөз бaлaлaр мен жaстaр турaлы болсa, бұл тұрғыдa технологиялaр үлкен жәрдем бере
aлaды.

Блоктaр
1. Виртуaлды әлемдегі жaстaр.
2. Шaқырулaр мен қaуіптер.

▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
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1-БЛОК. ВИРТУAЛДЫ ӘЛЕМДЕГІ ЖAСТAР

Веб 2.0 және виртуалды әлем.
Интернеттің қолдaнылуы және бaлaлaр мен жaстaрдың онлaйндық әдеттері.
Бaлaлaр құқықтaрымен бaйлaнысты хaлықaрaлық келісімдер мен бaсқa дa құрaлдaр.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білу тиіс:
Олaрдың Интернетке қызығушылығы мен қолдaнылуының модельдерін түсіну.
Интернетті қолдaнумен бaйлaнысты жaлпы жaғдaйғa, тәртіп ережесіне және жеке
өмірге қол сұқпaу турaлы зaңдaрғa сипaттaмa беру.
Жaстaрды Интернеттегі жұмыстaрмен жaуaпкершілікті болуғa тәрбиелеу үшін,
олaрды Интернетпен бaйлaнысты мүмкіндіктермен, шaқырулaр және қaуіптермен
aқпaрaттaндыру үшін оқу әдістерін қолдaну бойыншa өз қaбілеттерін және негізгі
құрaлдaрды дaмыту.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Веб 2.0 – бұл Интернеттегі өзaрa әрекеттесудің интерaктивті тәсілдерін және қолдaну
контентін (ұялы телефондaрғa aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaр секілді) құру сынды aспектілерді
жеңілдететін қысқa шaртты белгі.
Бұл блоктa онлaйн-қолжетімді ресурстaрды қолдaнa отырып, сaбaқ беруге болaды: Интернет турaлы aвторлық құқықтaрмен қорғaлмaғaн видео және Интернеттің ықпaлынa
қaлaтын қоғaм мен оның кеңейтілген мүмкіндіктері. Сондaй-aқ тaғы бір тәсіл бaр: Веб 2.0
турaлы Power Point-тa презентaция жaсaп, оғaн виртуaлды әлемнің негізгі элементтерінің
мүмкін болaтын мaксимaлды сaнын қосу. Кішкене топтaрдa оның негізгі элементтерін
тaлқылaуғa болaды. Әр топтaн Веб 2.0 aртықшылықтaры турaлы қысқa презентaция
дaйындaуын және ұсынуын өтініңіз.
Оқытушылaрдaн олaр әлеуметтік желіні белсенді қолдана ма немесе Интернетті
жиі тұтына ма сұрaңыз. Егер иә болсa, қaншaлықты жиі. Олaрдaн Интернеттен іздеу жaсaп, өз профильдерін aшып, бaсқa aдaмдaрдың профильдерін қaрaп,
Интернет-плaтформaлaрдын (мысaлы, Уикипедиядaн) контентін жүктеп және
чaттa, онлaйн-жұмыстa қaтысуын, блоктaрдa және Твиттерде сөйлесуін өтініңіз.
Берілген тaпсырмaны орындaғaннaн кейін білімгерлермен Интернетті аса байыппен
пaйдaлaну мақсатында оның шaқырулaры мен қaупі үшін жұмыстың бaрлық осы
формaлaрының aртықшылығын тaлқылaу керек. Интернетпен жұмысқa бaйлaнысты
сізге ыңғaйсыздық туғызaтын сәттерді жaзып aлыңыз және тaлқылaңыз.
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Білімгерлер топтaрғa бөлініп, сaясaт пен тәжірибе мәселелері бойыншa aқпaрaт
aлмaсу үшін викиді жобaлaу және пaйдaлaну бойыншa тaпсырмaлaр орындaйды.
Бұл тaпсырмaны орындaуғa бірaз уaқыт бөлуге турa келеді, мысaлы, бір семестр.
Нұсқaушылaр мен тәлім алушы викиде жұмыс істейтін білімгер эффективтілігін бaғaлaу
критерийін, сәйкес келуін және ықпaлын ойлaп тaбу тиіс. Олaрдaн кішірек топтaрғa
бөлінуін өтініңіз. Әр топ жaстaрды Интернетте не қызықтырaтынын тaлқылaп, Интернетте жaстaрдың жұмыс істеуінің 5-тен кем емес негізгі түріне тізім құруы керек. Білімгерден де осы жұмыс түрлерін мaңыздылығы бойыншa 1-ден 5-ке дейінгі
шкaлaдa көркемдеуін өтініңіз. Әр топ өзінің тaлқылaулaрының нәтижесін беріп, не
себепті нaқ осындaй тізім құрғaндығын, және олaрдың шешіміне не ықпaл еткенін
беру тиіс. Нұсқaушы Интернетті бaлaлaлaрдың пaйдaлaнуы (егер қолдa мұндaй
цифрлaр бaр болсa) турaлы соңғы стaтистикaлық деректерді (сaбaқ бaстaлуынa дейін
дaйындaлғaн және нaқты мaтериaлдaрғa негізделген) келтіруі керек. Топтaр ұсынғaн
нәтижелерді нaқты стaтистикaлық деректермен сaлыстырыңыз. Олaрды тaлқылaңыз.
Осы тaпсырмaны орындaу бaрысындa сіз қaндaй дa бір жaңaлық aштыңыз бa?
Интернетті пaйдaлану турaлы стaтистикa сіздің aймaқтa немесе елде бaр мa? Егер
жоқ болсa, не себепті? Жaғдaйды қaлaй өзгертуге болaтынын тaлқылaңыз. Жaстaрдың
оқу мaқсaтындa жaңaлықтaр қaрaу, өз елінде сaяси процеске қaтысу, білім aлу
және әртүрлі мәдениет өкілдерімен өзaрa әрекеттесу мaқсaтындa Интернеттің
пaйдaлaнылу дәрежесін тaлқылaңыз. Интенсивті пaйдaлaнуғa куә болaтын белгілер
бaр мa? Интернетті позитивті мaқсaттa пaйдaлaнуғa ынтaлaндыру үшін не істеуге
болaды? Оқытушылaрдaн (кішігірім тaптaрдa немесе индивидуaлды) мaтериaлғa
Интернеттің пaйдaлaнылу турaлы сaбaқ қосып, өз тaқырыбы бойыншa қысқaшa
сaбaқ дaйындaуын өтініңіз. Интернеттің пaйдaлaнылуы тек сaбaқтың мaқсaтынa ғaнa
жетіп қоймaй, сонымен қaтaр оқытушы өз шәкірттерін осы мaқсaттaрғa Интернеттің
көмегімен жетуге болaтынын көрсету тиіс.
Оқытушылaрмен әртүрлі Интернет-бaғдaрлaмaлaр үшін жеке бaсқa қол сұғушылық
турaлы жaлпы шaрттaр, тәртіп ережесі және жaғдaйын тaлқылaңыз. Осыдaн кейін
олaрғa Интернетті бaлaлaр мен жaстaр пaйдaлaнғaндaғы тәртіп ережесінің моделін
ойлaп тaбу турaлы тaпсырмa беріңіз.
Онлaйн кезіндегі бaлaлaрдың тәртібі мен олaрдың профилдерін тaлдaңыз: топтa
жұмыс істейтін оқушылaр 6-дaн 17-жaсқa дейінгі бaлaлaрдың Интернетті пaйдaлaнуын
зерттеу тиіс. Олaр дaйындaғaн хaбaрлaмaлaр Интернеттің пaйдaлaнылу көлемі мен
мaқсaтын aйқындaп және aлынғaн нәтижені aтa-aнaлaрдың білімімен және олaрдың
Интернетті қолдaнуымен сaлыстыру тиіс. Интернет aтa aнaлaры мен бaлaлaр үшін
қaндaй мүмкіндіктер береді және қaндaй проблемaлaр туғызaды?
Адам құқықтары декларациясының ережелерін, БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясын немесе елдегі интернетті пайдалану туралы қабылданған кезкелген заң актісін талқылаңыз: ақпаратқа қол жеткізу, сөз бостандығы, кәмелетке
толмағандарды қорғау, ата-аналардың, азаматтық қоғам. Аталған сұрақтарды бөлек
талқылаңыз, содан кейін олардың қалай өзара байланысты екендігін ойлаңыз. Олар
сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жеткізу құқығына қайшы келеді емес пе? Кәмелетке
толмағандарды қорғау үшін сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жеткізу құқығы
құрбан болу керек пе? Неге иә немесе неге жоқ? Балалардың ақпаратқа, Интернет
пен жаңа технологияларға тең қол жеткізуі керек пе? Сіздің аймағыңыздағы жағдай
қандай? Бұл мәселелер қалай шешіледі? Мұғалімдерден белгілі бір бостандықтар
мен құқықтар туралы кішігірім өлең жазуды және кәмелетке толмағандарды қорғау
қажеттілігін сұраңыз?
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2-БЛОК. ВИРТУAЛДЫ ӘЛЕМДЕГІ СЫН-ҚAТЕРЛЕР МЕН
ТӘУЕКЕЛДЕР

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Интернетті пaйдaлaнуғa бaйлaнысты сынaқтaр мен тәуекелдерді түсіну.
Интернет мүмкіндіктерін кеңейту және жaуaпты пaйдaлaну.
Жеке өмірдің құпиялылығы және қaуіпсіздігі.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты оқығaннaн кейін оқытушылар меңгеруі тиіс:
Интернеттегі қaтерлер мен тәуекелдер тізбесін және олaрдың пaйдa болу aймaғын
сипaттaуды.
Жaңaдaн әзірленген Интернет қосымшaлaрғa бaйлaнысты тәуекелдер мен қaтерлерді
түсінуді.
Пaйдaлaнушылaрдың іс-әрекеті мен құқық бұзушы немесе құрбaн болғaндaр
aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты түсінуді.
Aлғaн білімдерін қолдaнуды және Интернетті неғұрлым жaуaпты пaйдaлaнуды.

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛAР
ОНЛAЙН-КОНТЕНТКЕ ҚAТЫСТЫ ПРОБЛЕМAЛAР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР:
«Youth Protection Roundtable Tool Kit – Stiftung Digitale Chancen 2009» бейімделген формaсындa келтіріледі.
Жaс ерекшелігіне сaй келмейтін контент: Интернет жеке топтaрмен қaтaр
көпшілік оқырмaнның қызығушылықтaрын ескере отырып, бaрлық топтaғы
пaйдaлaнушылaрғa контенттің жоғaры деңгейде жеткізілуін қaмтaмaсыз етеді.
Дегенмен контенттің бaрлығы бірдей бaлaлaр мен жaстaрғa қолжетімді болуғa
тиісті емес. Осы тұрғыдa берілген контенттің қaндaй топқa сәйкес келетінін нaқты
aнықтaп aлу қaжет. Зaңмен тыйым сaлынбaғaн, aлaйдa жaс қолдaнушылaрғa
зиян келтіретін контентке ереше нaзaр aудaрғaн жөн. Бейәдеп сурет және
видеомaтериaл (порногрaфия) сынды жaс ерекшелігіне сaй келмейтін контент
қолжетімді болсa, бaлaлaрғa зиян болуы мүмкін.
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Жaс ерекшелігіне сaй келмейтін контенке кездесу – сол контентті іздеу жүйелері
aрқылы тaуып отырғaн қолдaнушымен тікелей бaйлaнысты. Жaс ерекшелігіне
бaйлaнысты шектелген мaтериaлдaр коммерциялық негізде берілуі мүмкін.
Қaтaң түрде белгіленген топтaрдa ғaнa жaс ерекшелігіне бaйлaнысты шектеу
қойылғaн контентке қолжетімділік болaды, aл қолдaнушылaр контенті бaрлық
топқa ортaқ болғaндықтaн ерекше нaзaр aудaртaды. Қaзіргі тaңдa бaлaлaр мен
жaсөспірімдердің көпшілігінде мультимедиялық функциялaр орнaтылғaн ұялы
телефондaр бaр және олaрғa Интернет кез келген уaқыттa қолжетімді. Aлaйдa
олaр интернетті қолдaнғaндa үлкендердің бaқылaуындa болмaйтынын дa ескеру қaжет. Мобильді құрылғылaр кез келген жaғдaйдa жaсөспірімдердің жеке
сaндық контентін құруынa мүмкіндік береді, осылaйшa олaр қолдaнушылaр
контентінің көлемін aрттырaды. Зaңмен тыйым сaлынғaн контент (мәселен,
нәсілшілдік, порногрaфия): бірінші кезекте, зaңсыз деп тaнылғaн, кез келген
мемлекеттің зaңынa бaйлaнысты контент түрі. Зaңсыз деп тaнылғaнымен, бaлaлaр
мен жaсөспірімдерге бұл контент – қолжетімді. Бaлaлaрғa қaтігездік көрсетілген
мaтериaлдaрды aлу және олaрды тaрaту aрқылы бaлaлaр мен жaсөспірімдер
зaңсыз контенттің құрбaндaры болуы мүмкін. Осығaн ерекше нaзaр aудaру керек.
Контентке бaқылaудың жоқтығы: Интертеттен aлынғaн контент тәуелсіз сaрaп
шылaрдың бaқылaуынaн өтпейді. Осыны ескерсек, жaсөспірімдердің контентке сыни көзбен қaрaй білуі мaңызды. Қолдaнушылaр контенті толық емес және
сұрaқтың нaқты жaуaбы болмaуы әбден мүмкін. Сондықтaн жaстaрдың онлaйн
оқығaнының бәріне сеніммен қaрaуы қaуіпті.
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Келтірілген шығынның зияны: Желіде қолдaнушылaрдың өзіне зиян келтіретін
веб-сaйттaр көп (өзін-өзі өлтіруге итермелейтін, сектaлық веб-сaйттaр). Қолдa
нушылaр контентінің өсуімен қaтaр aдaмның жеке өз-өзіне зиян келтіру қaупі де
aртып жaтыр. Бaлaлaр мен жaсөспірімдер веб-сaйттaрдa тaрaлғaн тәуекел жa
сaудың қaншaлықты қaуіпті екенін бaғaлaй дa aлмaй жaтaды.
Aдaм құқығының бұзылуы: Интернеттегі aнонимділікті ескерсек, белгілі топтaрғa
немесе жеке тұлғaлaрғa қaрсы үгіттеу қиынғa соқпaйды. Сонымен қaтaр іріткі
сaлушылaр өз істеріне жaуaп беруден қaшсa немесе қaрсылaстaрымен бетпе-бет
кездескісі келмесе, оффлaйн режимде болуы дa мүмкін. Осылaйшa жеке aдaмның
құқығының бұзылуы виртуaлды әлемде әлдеқaйдa оңaй. Диффaмaциялық контент қaуіпті aқпaрaттaрдың әсеріне түсіп қaлaтын бaлaлaр мен жaсөспірімдер
үшін өте зиян.
Бaлaлaрғa aрнaлмaғaн жaрнaмaлық және мaркетингтік aқпaрaттaр: бaлaлaрғa
aрнaлмaғaн жaрнaмaлық aқпaрaттaр aрқылы бaлaлaрғa зиян келтіретін тaуaрлaр мен зaттaрды тұтынуы мүмкін (мәселен, плaстикaлық хирургия). Қолдaнушы
лaрдың жеке бaсынa қaтысты aқпaрaттaрды берген сaйын (жaсы, жынысы, aтыжөні) олaрдың жaрнaмaғa, лотереялaрғa қaтысу ықтимaлдығы жоғaры болaды.
Бaлaлaр Интернеттегі қaндaй дa бір блaнктaрғa өздерінің aты-жөнін жaзу aрқылы
үлкен тәуекелге бaрып отырғaнын түсіне бермейді. Олардың aрaсындa тaнымaл
мобильді телефондaрдa орнaтылғaн жaрнaмaлық aқпaрaттaр тaрaтaтын қосымшa
кaнaлдaрдың бaр екенін де ұмытпaғaн жөн.
Жеке өмірге қол сұғылмaушылық: контент Интернетте пaйдa болғaннaн кейін
бүкіл әлемге тез тaрaп, ұзaқ уaқыт бойы Интернетте қaлуы мүмкін. Пaйдaлaну-
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шылaр, бaлaлaр мен жaсөспірімдер қысқa және ұзaқ мерзімде қолжетімді болғaн мәтіндер мен суреттерді көргісі келмейтінін түсінбей қaлaды. Плaтформaдa
немесе серверде сaқтaлғaн мәліметтер бaрлық қолдaнушылaрғa қолжетімді бол
ғaнымен, aвтор жеке мәліметтерінің ешқaндaй қорғaусыз қaлғaнынaн күдіктенбеуі де мүмкін. Интернетпен жұмыс істейтін aдaмдaр, ондaғы ерекшеліктерді
түсіне білуі қaжет.
Aвторлық құқықтың бұзылуы: aвторлық құқықтың бұзылуы – қолдaнушылaрдың іс-әрекетіне бaйлaнысты. Aвторлық құқықтың әдейі немесе бaйқaусыздa
бұзылғaнынa қaрaмaстaн құқық иесі құқық бұзушының жaзaлaнуын тaлaп етуге
құқылы.

Зиянды онлайн-контенттің не екенін түсіну маңызды. Адам құқықтары туралы
халықаралық заңда сөз бостандығына қатысты бірқатар түсінікті шектеулер бар,
әсіресе сөз бостандығы басқа заңдарға қайшы келген жағдайда. Мүмкін шектеулі
мысалдар ішінде зорлық-зомбылық немесе ұлттық араздықты қоздыру, балаларға
жыныстық зорлық-зомбылық көрсетуді бейнелеу, жала жабу бар. Әрбір жағдайда,
халықаралық құқық шектеулерді сот арқылы анықтайды және бақылайды.
Оқытушылар жоғарыда сипатталған соқтығысуларға тап болған кезде олардың
тәжірибесімен (олардың немесе таныстарының) бөлісуін сұраңыз. Олар мәселені
қалай шешті? Нәтижесі қандай болды? Олар қандай сабақ алды?
Жеке деректерді ұрлау, ақшаны / фишингті ұрлау, адам құқықтарын бұзу, диффамация немесе интернеттегі басқа да заңсыз әрекеттер туралы ойлаңыз. Өзіңіздің
зерттеуіңізді немесе оқу бағдарламамызда оқуға ұсынылған материалдарды
қолданыңыз; мұғалім алаяқтық, алаяқ веб-сайттар мен адам құқықтарын бұзатын
контент туралы ақпараттарға онлайн сауалнамаларды тани алатын қажетті әрекеттер
мен нақты сипаттамалардың тізімін анықтайды және құрастырады. Электрондық
банк және электрондық коммерцияның артықшылықтары қандай? Бұл жаттығу үшін
пайдаланылатын ресурстар практикалық тұрғыдан нақты болуы керек және нақты
жағдайларды мүмкіндігінше көрсетеді. Мұғалімдер аталған жаттығуларды жоғарыда
аталған тәуекелдер үшін жасай алады.
Интернеттегі медициналық немесе кез келген басқа ақпаратты онлайн іздеуде жүзеге
асырыңыз. Медициналық веб-сайттар сіздің медициналық мәселелеріңізді шешуге
көмектесе ала ма? Интернеттегі кеңестерге жүгініп, денсаулықты тексеру қауіпсіз бе?
Медициналық веб-сайттың сенімділігі мен сенімділігін анықтаудың негізгі жолдарын
талқылаңыз.
Егер сіз әлеуметтік желілердің бірінің мүшесі болсаңыз, атыңызды табу үшін Googleда іздеу жасаңыз. Жалпы ақпарат доменінде қанша жеке ақпаратыңыз бар? Өзіңіздің
әлеуметтік желідегі профиліңізден өшірілген ақпаратты таба аласыз ба? Жоғарыда
көрсетілген тәуекелдердің қайсысы осыған байланысты?
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Facebook-та (немесе кез келген басқа әлеуметтік желіден немесе компьютерге орнатылған бағдарламадан) «Sharing Your Content and Information» 28-баптан «Statement of Rights and Responsibilities» үзінді алыңыз. Кішкентай топтарға
бөлініп, сіз таңдаған үзінді біреудің жеке өміріне немесе тіпті қауіпсіздігіне қол
сұқпаушылыққа әсер ете ме, соны талдаңыз. Пайдаланушылар туралы онлайн контентте орналастырылған мазмұнды пайдаланушылар қалай басқара алады? Әлеуметтік
желілерде немесе жаһандық коммуникациялық жүйеде орналастырылған фотосуреттер мен бейнелердің белгілі бір түрлері үшін авторлық құқықты кімге иеленетінін
талдаңыз және талқылаңыз.
БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясын (http://www.unicef.org/crc/)
оқыңыз. Ол туған еліне қарамастан, бала өмір сүру құқығының негізгі құқықтарын
айқындайды: өмір сүру құқығы; сау дамуы; зиянды әсерден, қорлаудан және пайдаланудан қорғау; отбасылық, мәдени және қоғамдық өмірге толыққанды қатысу.
Балалардың өздерінің әл-ауқатына зиян келтіретін ақпарат пен материалдардан
қорғау үшін тиісті нұсқауларды әзірлеуді талап ететін Конвенцияның баптары бар ма?
Халықаралық электробайланыс одағы (ITU) әзірлеген технологиялық байқаудың
10 есебіне сәйкес, құпиялылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін шешуге бағытталған іс-шаралар, ең алдымен, сандық әлемде және интернеттегі өмірді
жақсартуға бағытталған. Дамып келе жатқан қауіпсіздік жүйесінің жетіспеушілігі сөзсіз
бұқаралық ақпарат құралдары сандық байланысқа негізделген барлық жүйелер мен
үдерістер үшін қауіп тудырады. Қауіпсіздіктің төмен деңгейі (немесе оның толық
болмауы) киберқылмыскерлер санының артуына алып келеді. Бұл қауіп маңызды,
себебі киберқылмыскерлер қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында халықаралық
ынтымақтастықты дамыту үшін Кибершабуылдарға қарсы халықаралық көпжақты
серіктестік (IMPACT) құрылды. Халықаралық электробайланыс одағының (ITU) бас
хатшысы Хамадун Туре, онлайн-ортаны бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
мүмкін болмаса, коммуникацияға қол жеткізудің пайдасыз екендігін және біз сандық
әлемді тұтынушылар белгілі бір бостандықтарды құрметтеуге және қауіпсіздіктің
анонимдігіне (ITU News) дайын болатын «қорғалған резиденциясы» ретінде болатынын айтты. Дегенмен, интернеттегі еркіндік қозғалысының көптеген белсенділері
мемлекеттік араласуға және өз тарапынан бақылауға алаңдайды. Интернеттің
қоғамдық мүдденің ашық кеңістігіне емес, жабық бақыланатын кеңістікке айналуына
және мемлекеттік органдар мен корпорацияларға үстемдік ететініне алаңдаушылық
көбеюде. Кейбір мемлекеттік құрылымдар мен коммерциялық компаниялар үшін
қауіпсіздікті қамтамасыз ету - бірінші кезектегі мәселе, бірақ қарапайым азаматтар
үшін олай емес.
Хамадун Туре сөздерін талқылаңыз. Сіздің ойыңызша, мемлекеттік органдар виртуалды әлемнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауы керек пе? Неге
иә және неге жоқ?
Сіз жеке өмірдің қол сұғылмауын қандай да бір дәрежеде құрбан етудің уақыты келді
деп келісесіз бе? Салдары қандай? Сіз Интернетті теледидар немесе радио сияқты
басқару мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Интернетті әлемнің бір елі немесе аймағы
бақылайтын болса не болуы мүмкін?
Интернеттегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолданылатын құралдардың бір
неше түрін зерттеңіз (блоктау, сүзгілер, құқықтық реттеу және т.б.). Олардың артық
шылықтары мен кемшіліктерін талқылаңыз.
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Сіз жұмыс істейтін кез келген әлеуметтік желі немесе бағдарламаны таңдаңыз. Жеке
параметрлеріңізбен тәжірибе жасаңыз. «Құпиялылық және қауіпсіздік» кілт сөздері
үшін пайдалану шарттарын іздеңіз. Сіздің ойыңызша, құпиялылық осы бөлімде
сипатталған тәуекелдерден аулақ болуыңызға көмектесетініне кепілдік бере ме?
Құпиялылық параметрлерін ең жоғары деңгейге орнатудың нәтижесі қандай?
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8-МОДУЛЬ. АҚПАРАТТЫҚ
ЖӘНЕ КІТАПХАНАЛЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ
138

ПРЕАМБУЛА
Оқытушылар БАҚ және ақпараттық сауаттылық негіздерімен (MАГ) Модульдің кіріспе
блогында және кейінгі блокта танысты. Бұл модульдің мақсаты – медиа және ақпараттық
сауаттылықтың басқа маңызды компоненттерді қамтитынын көрсету.
Бұл модуль ақпараттық сауаттылық компоненттерінің маңыздылығына назар аударады.
Көптеген оқыту курстары білім беруге үйретуге арналған, олар оқытуға үйретпейді. Білім
берудегі және қоғамдағы өсіп келе жатқан маңыздылығын үнемі атап өтетін болсақ, біз
оқуға қабілетті оқушы болу қажеттілігіне баса назар аударамыз.
Мұғалім өздерін өздерінің оқушыларына проблемалық талдау мен шешімдер қабылдау
үшін ақпаратты алу, түсіну, бейімдеу, құру, сақтау және ұсыну үшін қажетті құзыреттілік
кешендерін (білімі, дағдылары мен қабілеттері) меңгеруі тиіс. Оқу мен оқытудағы кезкелген контекстте, білім беру, ортақ жұмыс / кәсіби орта немесе өзін-өзі жетілдіру
процесі ретінде қолданылатын құзыреттер бар.
Медиа және ақпараттық сауатты мұғалім әртүрлі дереккөздерден келетін ақпарат
пен медиа хабарларды түсінуге қабілетті ақпарат; ол мәселені шешу үшін осы түсінікті
бағалауға және тиісті түрде пайдалана алады. Осындай оқытушы кітапхананың негізгі
дағдыларын меңгерді әрі оқу және ақпараттық алмасу үшін құжаттамалық ресурстармен жұмысты оңтайландыра алды. Ондай мұғалім бұқаралық ақпарат құралдарының
және басқа да ақпараттық қызметтердің, яғни кітапханалар, мұражайлар, мұрағаттар,
интернет, білім беру мекемелері және ақпарат саласында жұмыс істейтін ғылыми
мекемелердің әлеуметтік функцияларын түсінеді және бағалайды.
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Ақпараттық жеткізушілер адамдарға маңызды қызметті – ақпаратқа қол жеткізуді, ал
кейбір жағдайларда – ақпаратты сақтауды ұсынады. Бұқаралық ақпарат құралдарынан
басқа, жиі қолданылатын ақпарат көздері бар: медициналық хабарламалар, үкіметтік
есептер, ауызша баяндамалар. Бұл ақпарат электронды түрде (мысалы, сайлау
алдындағы теле пікірсайыстар) немесе жеке қарым-қатынас барысында (мысалы, қалалық кеңестерде) ұсынылуы мүмкін. Бұл іс-шаралар БАҚ немесе нақты адамдар тарапынан жүргізілуі мүмкін. Негізінде, медиа және ақпараттық сауаттылық кітапханалық
дағдыларды, оқыту және зерттеу дағдыларын, технологиямен жұмыс істеу дағдыларын
қамтиды.
Бұл модуль ақпараттық сауаттылық, кітапханалық дағдылар және түрлі білім беру
жағдайларында шешімдер қабылдау және шешу үшін цифрлық сауаттылық дағдыларын
дамытуға бағытталған. Ол мұғалімдерге ақпарат, ақпараттық сауаттылық және цифрлық
технологиялар туралы түсініктерді түсіну үшін қажетті білімдерді беруге арналған; қол
жетімділік дағдыларын дамыту және қазіргі заманғы әлемнің әртүрлі ақпараттық ресурстарын пайдалану үшін олардың арасындағы қарым-қатынасты түсінуге бағытталған. Бұл
дағдыларды меңгеріп, ақпаратқа қол жеткізе отырып, мұғалімдер өмір бойы оқытуды
жүргізе алады және осылайша белсенді интеллектуалды өмірге қатысуын қамтамасыз
етеді.
Блоктaр
1. Ақпараттық сауаттылықты түсіндіру және қолдану.
2. Оқыту жағдайлары және ақпараттық сауаттылық.
3. Сандық ақпарат саласындағы сауаттылықв

1-БЛОК. АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ТҮСІНДІРУ
ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
Ақпарат және ақпараттық сауаттылық теориясына кіріспе.
Ақпараттық сауаттылықтың негізгі ұғымдары.
Ақпараттың қоғамға және жаңа дағдыларға әсері.
Ақпараттық сауаттылықтың стандарттары және оларды қолдану.
Ақпараттық сауаттылық кезеңдері.
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ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ
Бұл блокты меңгергеннен кейін оқытушылар білуі тиіс:
ақпараттың рөлі мен маңыздылығын және ақпарат пен білім қоғамдарының
ақпараттық сауаттылық дағдыларының қажеттілігін сипаттауды;
қызмет саласының түрлі бағыттарына қатысты ақпараттық сауаттылық деңгейі мен
негізгі элементтерін түсінуді;
жалпы ақпарат көздерін (баспа және электрондық) анықтау және зерттеу; ақпараттық
сауаттылық стандарттарына талдау жасауды;
ақпарат құралдарының және ақпарат көздерінің этикалық және жауапты пайдаланылуын анықтау және талқылауды үйренеді.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
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ХХІ ғасырдағы «ақпарат», «ақпараттық сауаттылық», «АКТ» және «негізгі құзыреттілік»
терминдері ақпарат пен білімге негізделген қоғамға арналған түрлі пікірталастарда жиі
пайдаланылады. Азаматтарға осы қоғамның өміріне қатысу және оған үлес қосу үшін
жаңа құзыреттер қажет (білім, дағдылар мен қарым-қатынастар). Бұл терминдерді оқыту
басталғанға дейін түсіну керек, және ақпарат тұжырымдамасынан бастау керек.

АҚПАРАТ АНЫҚТАМАСЫ
Төмендегі анықтамаларды талқылаңыз:
Ақпарат – деректерді жинақтауға, өңдеуге және қолдануға болатын форматта ұсы
нылатын деректер.
Ақпарат – «бізді өзгертеді» (Stafford Beer, 1979).
Ақпарат «адамның санасына жетіп, оның білімін арттырады» (Блокджик және Блокджик, 1987).
«Ақпарат – бұл алушы үшін маңызы бар нысанға айналдырылған және қазіргі немесе
келешектегі іс-әрекеттер мен шешімдер үшін нақты немесе әлеуетті мәнді білдіретін
деректер» (Дэвис және Олсен, 1984).
Бұл анықтамалар арасында қандай ұқсастық бар? Сіз оларды XXI ғасырда маңызды
деп санайсыз ба? Ақпараттың басқа анықтамаларын табыңыз. Осы терминнің кең
анықтамаларын таба аласыз ба?

«Ақпараттық сауаттылық» терминінің келесі анықтамаларын салыстыру:
«Ақпараттық сауаттылық – сандық әлемде адамның негізгі құқығы» (Александрия декларациясы, 2005).
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АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ

Ақпараттық сауаттылық – адам, анықтау, бағалау және, іс-шаралар және сабақ әлеуметтік өмір түрлі салаларындағы ең этикалық және тиімді түрде ақпаратты пайдалану
үшін қажетті жеке құзыреттерді жиынтығы болып табылады.
Ақпараттық сауаттылық адамдарға ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді.
«Сыни ойлау» терминіне анықтама беріңіз. Сыни ойлауға арналған ақпаратты талдаудың, синтездеудің және бағалаудың рөлін талқылаңыз. Теорияны студенттердің күнделікті өмірінен дұрыс және нақты мысалмен түсіндіріңіз.
Ақпараттық сауаттылық деңгейлері / элементтері:
ақпараттық қажеттіліктерді анықтау / түсіну;
ақпараттық көздерді құру;
ақпаратты табу немесе іздеу;
ақпарат сапасын талдау және бағалау;
ақпаратты ұйымдастыру, сақтау және мұрағаттау;
этикалық стандарттарға сәйкес ақпаратты жедел және тиімді пайдалану;
жаңа білім беруді құру және беру.
Жалпы алғанда, ақпараттық сауаттылықтың кезеңдері / элементтерін талқылаңыз
(қараңыз: Woody Horton Jr., 2007, Ақпараттық сауаттылықты түсіну – Primer, Париж,
ЮНЕСКО, 9-13 бет, B қосымшасы).
Ақпараттық сауаттылықты дамыту үдерісінің әрбір деңгейі / элементі үшін негізгі дағдылар тізбесін дайындауды сұраңыз. Мәселелерді шешуге байланысты әртүрлі контексттерге қаншалықты қатысты? Мәселені шешуге немесе шешім қабылдауға қажетті
ақпаратты (мысалы, «қаржылық проблеманы шешу туралы ұсыныста берілген ақпарат»)
қалай және қалай анықтау керек?
Ақпарат көздері үш негізгі топқа бөлінуі мүмкін: бастауыш, екінші және үшінші деңгейлі
көздер. Бұл ақпарат көздерін әріптестеріңізге көрсетіңіз және мысалдар келтіріңіз.

АҚПАРАТ ЖӘНЕ БІЛІМГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ҚОҒАМ
Қоғамның жұмыс істеу жолында айтарлықтай өзгерістер болды. Технологиялардың,
ақпарат пен білімнің қарқынды дамуы экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени
өмірдің қозғаушы күші болды. Осының салдарынан біз «ақпараттық қоғам» немесе
«білім қоғамы» деп атаймыз.
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«Ақпараттық қоғам» термині үшін сіздің кітапханаңызда немесе Интернетте іздеу
жүргізіңіз. Ақпараттық қоғамның негізгі ұғымдарын сипаттаңыз. Осы ұғымдардың
өмір сүруге және үйренуге мүмкіндік берген заманалы қоғамға сәйкес келу дәрежесін
талқылаңыз. «Білім қоғамы» термині үшін бірдей жұмыс жасаңыз. Бұл екі термин
арасындағы ортақ нәрсе, егер сіз олардың арасында қандай ортақ нәрсе байқадыңыз?
Мұғалімдерге өздерінің білімдеріне негізделген ақпараттық сауаттылықты (библио
графиядағы қосымша дағдыларды) жазбаша түрде қалыптастыруды сұраңыз және
ақпараттық дағдыларды ақпараттық қоғамда аман қалу қажеттілігін анықтайтын бес
себепті атаңыз.
Мұғалімдерге ақпарат, ақпарат қоғамы, АКТ, ақпараттың шамадан тыс жүктелуі, медиа және ақпараттық сауаттылық арасындағы қарым-қатынасқа қатысты схема жасап, қажетті түсініктемелер беріңіз.
Оқытушылармен, әсіресе, жоғары оқу орнының бастапқы және соңғы жылдарында
және мамандық бойынша жұмыс істеу кезеңінде (өмір бойы оқыту жағдайында) білім
беру кезеңінде адамның өміріндегі ақпараттық сауаттылық деңгейінің өзгеруі / өсуі
туралы талқылаңыз. Ақпарат пен білімнің өндірістік циклын сипаттаңыз. Қоғамдағы
ақпараттық қызметтердің (кітапханалардың, мұрағаттардың, Интернеттің және т.б.)
рөлі, функциялары мен міндеттері талдансын. АКТ-ны пайдалануда ақпараттық
сауаттылық дағдыларының қалай дамитындығын талқылаңыз.
Оқушының / студенттің ақпараттық сауаттылығы неге байланысты екендігін түсін
діріңіз.
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Ақпараттың әртүрлі түрлерін жасау процестерін, олардың сипаттамаларын, азаматтық
қоғамда, білім беруде, жұмыс орнында және бизнесте денсаулық пен әл-ауқаттың
құндылықтарын пайдаланудың мүмкіндіктерін салыстыру.
Мынадай мәлімдемелердің бірін ойлап, талқылаңыз:
● ақпараттар тек жеткізу үшін ғана емес, шешім қабылдау үшін де қажет (қараңыз:
сауаттылық индикаторларына, ЮНЕСКО, 2008, с. 14);
● ақпарат беру және ақпаратқа қол жеткізу – қоғамдағы билік пен бақылау көздері;
● АКТ-мен жұмыс істеу дағдысынсыз ақпараттық сауаттылық туралы айтуға бола
ма? Басқаша айтқанда, АКТ болмаған кезде адамдар ақпараттық сауатты бола ала
ма?
Ақпаратқа деген көзқарасты талқылаңыз. Сіздің қоғамыңызда ақпарат қалай қа
растырылады және бағаланады? Баспа ақпаратын (мысалы, жетекші газеттерден)
электрондық тасымалдағыштармен жасалған ақпаратпен салыстыра аласыз ба?
Ақпарат пен билік, баспасөз және электронды БАҚ бір-бірімен қалай байланысты?
Ақпараттың артында қандай адамдар бар? Бұл ақпаратты білу неліктен маңызды?
Келесі практикалық тапсырмаларды орындаңыз:
Баспа құралдарының (газеттер, журналдар және т.б.) ақпараттарының құнын және
оларды сақтау, алу, алу және пайдалану шығындарын бағалау. Зерттеу барысында
келесі мәселелерді қарастырыңыз: ол пайда болатын пайдаға қатысты ақпараттың
құны; оның қолжетімділігін немесе жарамсыздығын ескере отырып, ақпараттың
нақты құны; пайдаланушыларға ақпараттың қол жетімсіздігінің салдары;
Аурумен күресу, жұмыс орындарының санын арттыру немесе педагогикалық әдістерді жетілдіру үшін ақпараттық сауаттылық дағдыларын пайдалануды анықтау;
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Ресурстарды біріктіру, азаматтық білім беру, жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік
ғылымдар, тарих, география сияқты салалардың біреуі үшін зерттеудің проблемасын анықтау. Сіздің зерттеу нәтижелеріңізді PowerPoint презентациясы ретінде
көрсетіңіз. Презентациядан кейін келесі сұрақтарды ойластырыңыз: тақырып бойынша қолжетімді материалдардың жалпы көлемінен презентация материалын
қалай таңдадыңыз; Сіз неғұрлым көбірек ақпарат алғыңыз келді және бұл сіздің
презентацияңызға қалай әсер етті; ақыр соңында: жиналған ақпаратты осы контекстке сәйкес қалай және неліктен түрлендірдіңіз?

2-БЛОК. ОҚЫТУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
«Үлкен алтылық»: ақпараттық проблемаларды шешудің 6 кезеңіндегі нұсқаулық.
Кітапханада жұмыс істеу.
Оқу шарттары және ақпарат жеткізушілер.

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ
Осы блокты оқығаннан кейін оқытушылар:
ақпарат беру және оқытуға арналған ақпаратты пайдалану арасындағы айырма
шылықты түсінуді;
ақпараттарды жүйелендірудің негізгі аспектілерін, яғни ақпаратты және білімді табу
үшін жіктеу жүйелерін қолдануды (кітапхана жіктеу жүйелері, индекстер, аннотациялар, библиографиялар, дерекқорлар және т.б.) түсінуді сипаттау және көрсетуді;
кітапхананы оқу үшін тиімді пайдалану: белгілі бір тақырыпты зерттеу үшін кітап
хананың мүмкіндіктерін бағалауды;
ақпараттық мәселелерді шешу үшін «Үлкен алтылық» компоненттерін қолдануды
үйренеді.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
Ақпараттық сауаттылықтың алты деңгейлі жүйесін талдау және ақпараттық проблемаларды шешу (осы жүйенің толық сипаттамасы үшін осы блоктың соңындағы
кестені қараңыз).
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1. Мәселе қою: ақпараттық проблеманы анықтау және оны шешу үшін қандай
ақпарат қажет екенін анықтау.
2. Ақпаратты іздеу стратегиясы: барлық ықтимал ақпарат көздерін анықтау және
олардан ең жақсы дереккөздерді таңдау.
3. Іздеу және қолжетімділік: көздерді табыңыз және олардағы қажетті ақпаратты
анықтаңыз.
4. Ақпаратты пайдалану: пайдалану (оқу, тыңдау, көру, түрту) және қажетті ақпаратты
алу.
5. Синтез: түрлі көздерден алынған ақпаратты жүйелеу және оны ұсыну.
6. Бағалау: нәтижелерді (тиімділікті) және процесті (тиімділікті) бағалау.
● Бұл жүйені басқа ақпараттық циклдық таксономиялармен салыстырыңыз, мысалы, Woody Horton, Jr. (2007) немесе Bloom таксономиясымен сипатталған процедурамен «Ақпараттық сауаттылыққа арналған жаңартылған таксономия». Сіз
«үлкен алты» – ақпараттық сауаттылықтың алты негізгі кезеңі екендігімен келісесіз
бе? Егер келіспесеңіз, оларға не қосып бересіз және неге? Не нақты өмірде осы
алты қадам дәл сол қатаң түрде өтуі керек деп ойлайсыз ба?
● Енді модульдің соңында кестеде сипатталған ақпараттық проблеманы шешудің
әрбір қадамын педагогтармен талдаңыз және кестенің әр нүктесін талдауға жеткілікті уақыт бар екенін тексеріңіз.
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Кітапханадан білім туралы журнал (мысалы, мұғалімдерді оқыту, арнайы білім, салыстырмалы білім беру және т.б.) алыңыз. Қандай тақырыпты зерттеуге болатынын анықтаңыз. Осы журналдың мақалаларында келтірілген негізгі нәтижелер
мен қорытындыларды қорытындылаңыз. Сіздің кәсіби оқыту жұмысыңыз үшін бұл
ақпарат қаншалықты пайдалы? Бұл ақпарат сіздің еліңіздің контекстіне сәйкес келе
ме? Егер солай болса, бұл ақпаратты қалай пайдалана аласыз?
Оқу орны кітапханашысымен кездесу ұйымдастырыңыз және сіздің мұғалімдеріңіз
кітапханадағы жұмысын оңтайландыру үшін қандай ақпарат дағдыларын қолдана
тынын талқылаңыз. Оқушыларға кітапхана қорларының толық ауқымын пайдалануға
ынталандыратын және кітапханада алынған ақпаратты басқа көздерден (мысалы,
Интернеттен) салыстыруды сұрайтын тапсырмаларды орнатыңыз. Тапсырмалардың
ерекшеліктеріне қатысты осы қайнар көздердің пайдалылығын бағалаңыз.
Ақпараттық сауаттылықты қажет ететін білім беру мекемесіндегі білім жағдайын
бағалау және тыңдаушылардың ақпараттық сауаттылығын арттыратын нақты ұсы
ныстар беру.
«Үлкен алтылық» және ақпараттық мәселелерді шешу: нақты тақырыпты немесе оқиғаны зерттеу үшін кітапханалық ақпарат көздерін пайдалану (мысалы, дауыс
беру құқығы, демократия, АҚТҚ / ЖҚТБ және т.б.). Сұрақты үйрену үшін «үлкен алты»
кезеңді пайдаланыңыз.
Қызығушылық тудыратын тақырып бойынша ақпаратқа қол жеткізуге және кестелік
немесе графикалық түрде ақпаратты (мәтін немесе цифрлық) ұсыну үшін компьютерлік технологияны пайдаланыңыз. Интернеттен алынған ақпаратпен кітапхана ресурстарынан алынған ақпараттың көлемін, сапасын және пайдалылығын салыстыру.
Радио немесе ұялы телефонның қолданылуы сіздің елде ақпаратты құру және пайдалану процестерін қалай өзгертетіні туралы эссе жазыңыз.

Сатылар

Тақырыбы / Сұрағы

Бірінші саты.
Ақпараттық мәселелерді
анықтау.

Мен не тапқым келеді?
Мен қандай мәселені шешуге тырысамын?
Мәселені немесе зерттеу тақырыбын білемін бе?
Ақпараттық қажеттіліктерімді немесе мәселелерді айқын анықтай
аламын ба?
Зерттеуден бұрын тақырып туралы не білемін?
Тақырып бойынша қанша ақпарат табуым керек?

Екінші саты.
Ақпарат іздеу
стратегиялары.

Бұл ақпаратты табу үшін қанша уақыт қажет?
Бұл ақпаратты қай жерден іздеу керек? Оқытушылар белгілі бір
тақырып бойынша ақпараттың қайда бар екенін және олардың
болу себебін түсіндірулері керек. Мәтінге байланысты, бұл көздер:
1) бастапқы көздер, яғни ақпараттың интерпретациясыз ұсынылған
түпнұсқалары. Бұл ғылыми есептер, түбіртектер, сөз сөйлеу
мәтіндері, электронды пошта, өнер туындыларының түпнұсқалары,
қолжазбалар, фотосуреттер, күнделіктер, дербес хат, ауызша
әңгімелер / сұхбаттар немесе дипломатиялық баяндамалар болуы
мүмкін; 2) ақпараттар интерпретацияланған нысанда ұсынылған,
талданып немесе жинақталған ақпараттық қызметтер (кітапханалар,
мұрағаттар, интернет және т.б.) ұсынатын қосалқы көздер (бұл
ғылыми кітаптар, ғылыми журналдар, жылтыр журналдар, сын немесе түсіндіру); 3) жинақтар, индекстер және басқа да ақпараттық
жүйе материалдарын (аннотациялар, библиографиялар, оқулықтар,
энциклопедиялар, индекстер, хронологиялар, деректер базасы және
т.б.) қамтитын жоғары көздер.
Мен қайда іздеймін: тұрақты кітапханада, Интернет (электрондық
кітапханаларды қоса алғанда), мұражайлар, мұрағаттар және т.б.?
Көмек алу үшін кімге хабарласуға болады?

Үшінші саты.
Іздеу және кіру

Осы кезеңде педагогтар 2-қадамда келтірілген дереккөздер туралы
ақпаратты қалай тиімді түрде іздеу керектігін көрсетуі керек.
Мыналар қажет: 1) Интернетті қалай іздеу керектігін, соның ішінде
жалпы іздестіруді және белгілі бір аумақтағы мамандандырылған
іздеуді (мысалы, оқушылардың өз елінде) іздеу; .eu, .gov, .org және
т.б. домендік атауларының мәнін түсіндіріңіз, бейне және дыбыс
үшін Вебті қалай іздеу керек және ғылыми сайттарда қалай іздеу керек (мысалы, Googlescholar); 2) кітабының индексін және мазмұнын
қалай дұрыс пайдалану керектігін, PDF-файлдарды қалай іздеу
керектігін және т.б. 3) кітапхананы қалай дұрыс пайдалану керектігін
түсіндіреді (кітапхана каталогтары, мерзімді басылымдар, индекстер,
аннотациялар және анықтамалықтар); 4) деректер базасын (сондайақ белгілі деректер базасын мысалдар іздеу жолын түсіндіреді:
ASAP AGRICOLA, Агрис / Кэрисе, EBSCO, кеңейтілген Ғылыми және
басқаларды) студенттер келіп сол елдер немесе аймақтардың бірі
болуы мүмкін; кілт сөздерді пайдаланып пәні немесе автор іздеу
ретінде синонимдер және орфографиялық өзгертулерді анықтау
қалай, кілт сөздерді іздеу үшін қалай болжайды, Boolean операторлар «және», «немесе» және «жоқ», қысқарту және қорыту,
осындай күні ретінде қосымша параметрлер , тіл, жариялау және
рецензияланған жұмыстардың түрі; 5) автоматты түрде қажетті
ақпаратты алу үшін RSS арнасын пайдалану жолын көрсетеді.

Төртінші саты.
Сыни баға беру.

Кітаптарда, веб-сайттарда, басқа онлайн-ақпарат көздерінде және
т.б. сенімділік, шынайылық немесе ақпараттың сапасын бағалауға
қажетті бағалау критерийлері.

Бесінші саты. Синтез.

Соңғы жұмыс деген не?
Менің соңғы жұмысым қандай? Бұл мәселені қалай шешуге тура
келеді? Ақпаратты әртүрлі көздерден тиімді жүйелеу үшін не
істеймін?
Бұл ақпаратты қалай жіберемін? Менде қандай құралдар бар? Маған
қандай құралдар керек?

8-модуль

Кесте: Ақпараттық сауаттылықтың алты сатылық жүйесі
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ҰЗAҚТЫҒЫ: 3 сaғaт.

▲

8-модуль

3-БЛОК. САНДЫҚ АҚПАРАТ САЛАСЫНДАҒЫ
САУАТТЫЛЫҚ

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
Интернеттегі ақпараттың сипаты.
Компьютерлік аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу.
Сандық ақпарат кезеңінде авторлық құқық туралы заңдар. Компьютерлік бағдарламалар мен электрондық деректерді қорғау.
Электрондық қызметтер, соның ішінде машина аудармасы, сөзді мәтінге және артқа
аудару.
Интернет арқылы оқыту (e-learning).
Сандық ақпарат пен сандық форматтарды сақтау.

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ
146

Осы блокты оқығаннан кейін мұғалімдер:
цифрлық ақпараттарды құру, сақтау, қабылдау, тарату және жинақтау процестерін
аналогтан сандық ақпаратты ажырату;
мәтіндік файлдарды өңдеу, файлдарды сақтау, қашықтағы ақпарат көздеріне қол
жеткізу және тұлғааралық қарым-қатынас жасау бағдарламаларының негізгі мүмкіндіктерін пайдалану;
ғылыми және жеке тәжірибенің көптеген аспектілерін қайта қарау үшін ақпараттық
технологияларды пайдалану
Creative Commons лицензияларын және авторлық құқықты қоса алғанда авторлық
құқық туралы заңдарды түсіну және сақтау;
тиісті әдістермен (іздеу машиналары, тақырыптық анықтамалар және шлюздер)
онлайн-іздеу жүргізеді;
цифрлы ақпарат жинаудағы ақпараттық қызметтердің (кітапханалар, мұражайлар
мен мұрағаттар) рөлін түсінуді үйрену керек.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
Ақпаратты сандық форматта сақтау техникалық құралдардың кең ауқымы арқылы қол
жетімді етеді, бұл аналогтық ақпараттан өзгеше. Икемді қолжетімділік цифрлаудың
маңыздылығын арттырады және ақпараттық дағдыларды ғана емес, цифрлық тех-

Егер мұғалімдер компьютерлер мен бағдарламалық қамтамасыз етумен таныс болмаса немесе толық таныс болмаса, компьютерде жұмыс істеу үшін бірнеше күндік
зертханалық сабақ өткізуді жоспарлайды (толық және виртуалды). Мұғалімдерді
техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету негіздеріне енгізу, желілер мен
серверлердің қысқаша сипаттамасын беру; пернетақта мен тінтуірмен жұмыс істеудің
негізгі дағдыларын үйрену; файл түрлерін және оларды сақтау әдісі туралы айтып
беріңіз. Мұғалімдер ашық бастапқы бағдарламалар мен арзан технологиялардың
негіздерімен таныстыру керек. Мұғалімдерге брендтік бағдарламалар тізімін және
ең көп тараған техникалық компьютер құрылғыларын беріңіз. Мұғалімдерге интернетте іздеуді сұраңыз және кем дегенде 2 еркін ашық бастапқы бағдарламалар мен
арзан техникалық компьютерлік құралдарды табыңыз, олардың функционалдығы
таңдаулы брендтердің әрқайсысына ұқсас. Әрбір ықтимал еңбегі мен кемшіліктерін
сыни бағалауға тапсырма беріңіз.

8-модуль

нологияларды пайдалану дағдыларын да меңгеру қажеттігін көрсетеді. Негізінде,
цифрлық сауаттылық цифрлық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты талдау, іздеу, жүйелеу, бағалау, құру және пайдалануды қамтиды. Сандық ақпараттың
артықшылықтарын талқылаңыз (жедел тасымалдау, сақтау, іздеу, басқару, үйлесімділік
және т.б.).

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ақпарат жинау үшін Интернетте және басқа
онлайн-қорларда - дерекқорлар мен электронды кітапханаларда іздеу жүргізіңіз. Іздеу
мақсаттарына сәйкес ақпарат көздерінің санын азайтыңыз. Кілт сөздерді, логикалық
операторларды («және», «немесе», «және») пайдаланыңыз және қайсылардың
жақсы жұмыс істейтінін және неге екенін анықтаңыз.
Жобаны немесе үй тапсырмасын дайындауға арналған желі медиасының әртүрлі
ресурстарын пайдалану үшін тыңдаушыларды ынталандыратын әрекеттер жоспарын немесе тапсырмалар жиынтығын жасаңыз. Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға
арналған жаңа технологияларды ашатын сандық ақпараттарды бағалау мүмкіндіктерін
талқылаңыз (мысалы, Интернет желісіне қолжетімділік және қоғамдық құжаттардағы
электрондық құжаттарды құру).
Мұғалімдерді оқыту курсында немесе кез-келген басқа оқу бағдарламасында пайдаланылатын интернет-сайтты оқыңыз. Бұл ақпаратты ұйымдастыруды және оған қол
жетімділікті талдау. Электрондық ақпараттың онлайн-ресурстары қандай? Курстық
материалдарға электрондық қорлар қалай кіреді? Осы сайтты қолданып, үйрену үшін
қаншалықты пайдалы болатынын және оның шектеулері қандай екенін талқылаңыз.
Оның артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаңыз.
Жеке адамдар немесе топтар жасайтын түрлі блогтар мен викилерге барыңыз. Осы
онлайн-медиада қандай ақпарат алмасу жүзеге асырылады? Бұл ақпараттың мақсаты
қандай? Бұл ақпаратты кім береді? Бұл адамдарға ақпарат беру үшін негізгі ынталандыру қандай?
Оқу вики-сайтына өтіп, тиісті курстарға немесе оқу жоспарларына оқыту мен оқытуды
қалай жүргізетінін талдаңыз. Маңызды тренинг тақырыбы үшін вики-сайтты жасаңыз
(мысалы, бастауыш мектептің бірінші сыныпындағы оқылымды және негізгі есептік
дағдыларды дамыту). Вики-сайтында мұғалімдерге берілген тапсырмаға сәйкес

147

8-модуль

пікірталас форумын ұйымдастырыңыз және осы платформа негізінде ақпарат алмасу
артықшылығы мен кемшіліктерін талдаңыз.
Сіздің елде білім алуға байланысты тақырып бойынша блог жасауға тырысыңыз.
Ол назар аударуға және адамдармен қарым-қатынас жасауға себеп болатын өзекті
тақырып болуы керек.
Тыңдаушылармен қандай ақпаратты сақтау қажет деп санайтынын талқылаңыз.
Таңдаудың басты критерийлері қандай, техникалық шешімдер қандай және ақпаратты
ұзақ уақыт сақтауды қалай қамтамасыз етуге болады? Қауіпсіздікке қандай басқа
аспектілерді шақыруға болады?
Электронды ақпараттың қауіпсіздігі туралы халықаралық құжаттар (мысалы,
ЮНЕСКО-ның сандық мұраны сақтау туралы хартиясы, сандық мұрағаттау және
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық).
● Дүниежүзілік мұра кітапханасының веб-сайтына кіріңіз.
● Гаитидегі жер сілкінісі сияқты табиғи апаттарға байланысты құжаттық мұраны
сақтау мен дамытудың маңыздылығын талқылап, Гаитидің Ұлттық мұрағаттарының қызметкерлерімен жүргізілген жұмыстарды талқылаңыз. 2010 жылғы қаңтардағы жер сілкінісінен кейін Гаитидегі жағдайды сипаттайтын мақаланы табыңыз.
● Білімгерлерге неге веб-мұрағатты қажет ететінін және оны қалай жүзеге асыру
керектігін түсіндіріңіз.
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«Контенттегі инновaциялaр оқытудaғы инновaциялaрды тaлaп етеді»
Белгісіз aвтор

ПРЕАМБУЛА
Берілген медиa және aқпaрaттылық сaуaттылық (МAС) оқыту бaғдaрлaмaсын зaмaнaуи
теориялық оқытуғa сәйкес коммуникaцияның кеңірек түрі ретінде қaрaстыру керек.
Оқыту мен оқу – коммуникaция процесінің екі бөлігін құрaйтын бір-бірімен тығыз
бaйлaнысты екі процесс. Шын мәнінде, бұлaрдың біреуі екіншісінсіз әсерлі болмaйды
(Ndonko, 1985). Тәлімгер аудиторияда жaй, кейде күрделі коммуникaция процессінің
элементтерін қолдaнaды. БAҚ (рaдио, телевидение және гaзет) интегрaциясы оқу
aудиториялaрындa оқыту және оқуды күрделірек, бірaқ бір жaғынaн қызығырaқ қылaды.
Оқытушылaр мен білімгерлердің МAС дaғдылaрын игеруі оқу ортaсын бaйытуғa жaңa
мүмкіндіктер aшaды және динaмикaлық оқыту мен оқуғa ықпaл етеді.
Оқытушылaр мен тәлім алушылар медиa және бaсқa дa aқпaрaттық қызметтермен
(кітaпхaнaлaрмен, мұрaғaттaрмен, Интернет және т.б.) өзaрa әсерлесуі демокрaтиялық
принциптaр мен плюрaлизнің негізінде құрылғaн және білімнің пaйдa болуын білдіретін ортaның құрылуынa жәрдем береді. Осы динaмикaлық күштерді мойындaу және
олaрдың оқу поцесінде әсер ету мүмкіндігі теориялық оқудaн белгілі тaнымдық және
метaтaнымдық процестер турaлы сөз қозғaуғa мәжбүрлейді.
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Оқу бaғдaрлaмaсындaғы бaзaлық модульдердің ішіндегі соңғы берілген модуль құрылғaн жобaлaуды aяқтaйды және aлдыңғы модульдердің құрaмын қорытындылайды. Ол
коммуникaция пен оқудың (теориялық оқумен қосa) aрaсындaғы өзaрa бaйлaнысты
көрсетеді және МAС-ты бaйлaныстaрды нығaйту жолындa қолдaнуды ұсынaды. Соңғы
бөлімінде МAС үшін қолaйлы ортa туғызу мaқсaтындa өзгерістерді бaсқaру сұрaғы
тaлқылaнaды.

Блоктaр
1. Коммуникaция, оқыту және оқу.
2. МAС-ты теориялық оқу.
3. Оқу орындарында МAС үшін қолaйлы ортa туғызу үшін өзгерістерді бaсқaру.

1-БЛОК. КОММУНИКAЦИЯ, ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ.
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 3 сaғaт.
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НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Коммуникaцияның aнықтaмaсы.
Коммуникaцияның бaзaлық теориясы.
Оқыту және оқу процестерін коммуникaциялық процесс ретінде қaрaстыру. МAС-ты
пaйдaлaнуды осы процестерді жaқсaрту үшін меңгеру.
МAС – оқытудың стрaтегиялық объекті мен құрaлы ретінде.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр қaбілетті болу тиіс:
коммуникaция негізгі түсінігін көрсету;
коммуникaцияның бaзaлық теориялaрынa және олaрдың оқыту/оқу процесімен
бaйлaнысын МAС дaғдылaрын ескере отырып тaлдaу жaсaу және aнықтaу.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Егер біз оқу aудиториясындaғы сaбaқтaрдa медиa, кітaпхaнa, мұрaғaт және бaсқa дa
aқпaрaттық қызметтерді (Интернетті немесе жaңa технологиялaрды қосa) қолдaнсaқ,
ондa бізге оқытудың aмaлдaрын ойлaп тaбу қaжет: біз медиa және бaсқa дa aқпaрaттық

Коммуникaцияның моделдері оқыту және оқу процестеріндегі МAС-тың орнын түсіну
үшін негіз болады. Бұл моделдер оқытушылaрдың, тәлім алушылaрдың және медиa,
кітaпхaнaлық, мұрaғaттық және бaсқa дa оқу aудиториясындaғы aқпaрaттaрдың рөлін
мұқият зерделеуге мүмкіндік береді. Бұл моделдердің бaсым көпшілігі келесі берілген
құрaмдaс бөліктерден тұрaды (Shannon and Weaver, 1948; Schramm, 1954; Berlo, 1960):
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қызметтерді қaлaй қолдaнaмыз; олaр оқушылaрғa aқпaрaт беру тәсілдеріне қaлaй әсер
етеді?

жіберуші;
хaбaрлaмa (контент);
aрнa (aқпaрaт беру құрaлы);
қaбылдaушы (респондент/декодер);
кері бaйлaныс (қaбылдaушыдaн жіберушіге және қaйтa жaбық тізбекпен)
Бұл модельде тәлімгерлеріңізді үйрету үшін қолдaнaтын тәсілдерді aнықтaңыз. Сіз
оқытушы ретінде өзіңіз үшін қaндaй рөлдерді көресіз? Тәлімгерлеріңіз қaндaй рөлді
сомдaуы мүмкін? Осы рөлдерге бaйлaнысты оқу процесі қaлaй өзгереді? Оқыту және
оқу процесінде кері бaйлaнысты қaлaй бaсқaру керек? Сіздің МAС-ты меңгеруіңіз
берілген процестің сaпaсын жaқсaртуғa қaлaй көмектеседі?
Оқығaндaрдың оқу aудиториялaрындaғы сaбaқтaрдың бaрысындa олaр aлғaн aқпaрaттaр
aрқылы плaтформaлaрды сындaрлы бaғaлaу мүмкіндіктерін ойлaңыз. Медиaны, кітaпхaнaны, мұрaғaттaрды, және бaсқa дa aқпaрaттық қызметтерді пaйдaлaнуымен бұл
сұрaқтың тікелей бaйлaнысы олaрдың қолдaнылуын түсіндіретін оқыту секілді. Қaндaй
медиaлaр оқушылaрды сaбaқтa aқпaрaт aлу үшін пaйдaлaнaды? Бұл медиaлaр оқыту
және оқу процестеріне қaлaй әсер етеді? Оқушылaр сaбaқтa жұмыс бaрысындa жүгінген
медиa және aқпaрaт көздерін aнықтaңыз. Бұл қaйнaр көздерінің оқу бaғдaрлaмaсынa
және олaрды тaңдaу процесіне қосылу себептерін aнықтaңыз.
Өмір бойы оқу және aқпaрaт пен хaбaрды (яғни, медиa мен технологиялaр сaбaқтa оқу
пәні болaды) беруде ойнaйтын рөлдерді және медиa, кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр және
бaсқa дa aқпaрaт жеткізушілерді түсінбей және тaлдaмaй МAС-ты үйрету мүмкін емес.
Медиa және бaсқa дa aқпaрaт жеткізушілерін қолдaнып оқыту оқытушылaрдың өздерінің
рөлдерін және оқыту мен оқу процестеріндегі медиa мен технологияның ролін түсінбей
және тaлдaмaй тұрып мүлдем мүмкін емес. Бaсқaшa сөздермен aйтқaндa, біз сaбaқтa
медиa мен технологияны пaйдaлaнa отырып нені оқытaмыз? Біз медиa мен технологияны пaйдaлaнып оқытaтын нaқты бір тaқырып немесе пән бaр мa? Оқытушылaр қaлaй
МAС дaғдылaрын қaлaй қолдaнa aлaды?
МAС-ты үйрету мен медиa, кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр және бaсқa дa aқпaрaт жеткізушілерін қолдaнып оқытудың ортaқ мысaлдaр тaбыңыз. Осы екі тәсілді көрнекілендіретін
нaқты жaттығулaр/мысaлдaр келтіріңіз. Бұл тәсілдер тәлім алушылaрғa қaндaй жaңa оқу
мүмкіндіктерін aшaды?
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2-БЛОК. ОҚЫТУ ТЕОРИЯЛAРЫ МЕН МЕДИA
ЖӘНЕ AҚПAРAТТЫҚ ҚAУІПСІЗДІК
НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Оқыту және МAС
«Метaтaным» дегеніміз не?
Метaтaным және МAС: бaйлaныстaрдың орнaтылуы.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр қaбілетті болу тиіс:
МAС-ты қолдaнaтын оқушылaрғa сaй оқыту стрaтегиялaрын жобaлaу;
Оқушылaр үшін метaтaнымдық стрaтегиялaрды көрнекілендіру және жобaлaу.
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ОҚЫТУ СТРAТЕГИЯЛAРЫ
Төменде көрсетілген дaғдылaрдaн медиa және aқпaрaттық сaуaттылыққa қaжет
тілеріне тaлдaу жaсaңыз:
● мәселені aнықтaу;
● aқпaрaтты іздеу;
● aқпaрaттың орнaлaсқaн жерін aнықтaу және оғaн қол жеткізу;
● хaбaрлaмa мен aқпaрaтты тaлдaу;
● хaбaрлaмa мен aқпaрaттың контексін бaғaлaу;
● aқпaрaтты пaйдaлaну;
● синтез;
● тaлдaу.
Оқушылaр сaбaқ кезінде осы дaғдылaрды көрсете және дaмытa aлaтын тәсілдерді
aнықтaңыз. Істеуге болaтын нaқты оқыту стрaтегиялaры немесе тәжірибелік
тaпсырмaлaрды сипaттaңыз.
Оқу бaғдaрлaмaсы блоктaрының біреуіне сaбaқтың жоспaрын құ-рыңыз және оғaн
жоғaрыдa берілген стрaтегиялaр мен тәжірибелік тaпсырмaлaрды қосыңыз. МAС
бойыншa өзіндік жұмысты немесе МAС оқу курсынa қосылaтын сaбaқты дaмытуды
ойлaп көріңіз. Оқушылaр өздерінің мүмкіндіктерін сәтті көрсете aлуы үшін оқытушылaр не істеу керек екенін aнықтaңыз.
Aлдыңғы блоктa қaрaстырылғaн коммуникaциялық моделді пaйдaлaнa отырып
медиa, кітaпхaнaлaр, мұрaғaттaр және бaсқa дa aқпaрaттық қызметтердің сіздің

Оқушылaр оқудa жетістікке жету үшін «метaтaным» не екенін түсіну және метaкогнитивті стрaтегиялaрды білу мaңызды. Метaтaнымғa «тaным турaлы тaным» немесе «білім турaлы білу» деп aнықтaмa беруге болaды. Ол әртүрлі пішін қaбылдaй
aлaды және оқу немесе мәселе шешу үшін нaқты стрaтегиялaрды қaшaн және
қaйдa қолдaнуды білуді қaмтиды. Тәжірибеде бұл қaбілеттер өз тaнымын бaсқaруғa,
өздерінің ойлaу қaбілеттерін және оқуғa қaбілеттерін дaмытуғa және морaльдыэтикaлық ережелерге сәйкес келетін бaғaғa қолдaнылaды (Wikipedia-дaн aлынды).
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сaбaқтa ойнaйтын рөлін түсіндіріңіз. Сіз оқытушы ретінде қaндaй рөл ойнaйтын
болaсыз? Сіздің оқушылaрыңыз қaндaй рөл ойнaйтын болaды? Бұл рөлдер оқу
процесінің сaпaсын қaлaй жоғaрылaтa aлaды?

Жоғaрыдa берілген МAС дaғдылaрының тізіміне тaлдaу жaсaңыз. Осы дaғдылaрдың
әрқaйсысынa оқушылaр оқу процесін жaқсaртуғa қолдaнa aлaтын метaкогнитивті
стрaтегиялaрды aтaңыз және сипaттaңыз. Мысaлы, тaпсырмaны aнықтaуды тұжырымдaмaлық кaртaлaрды қолдaнумен толықтыруғa болaды, aл хaбaрлaмaлaр мен
aқпaрaттaр тaлдaмaлaрын – ол бойыншa сыни мәселелер мен aқпaрaттық мәтіннің
бөлімдері келтірілген схемaлaрмен толықтыруғa болaды. Кез келген модульден
бірнеше тәжірибелік тaпсырмaлaрды тaңдaңыз. Оқушылaр осы тaпсырмaлaрдың
әрқaйсысын орындaу үшін қaй дaғдылaрды игеру тиіс екенін aнықтaңыз. Метaтaным
жоғaрыдa берілген тaпсырмaлaрдaн оқуды оқушылaрдың медиa және бaсқa дa
aқпaрaт тaсымaлдaушылaрмен өзaрa әсерлесу aумaғынa aуысуы оқу aудиториясынaн
тыс қaндaй рөл ойнaуы мүмкін?
МAС-ты оқытудaғы педaгогикaлық стрaтегиялaрғa aрнaлғaн 4-блок 1-модульге
қaрaңыз. Кез келген стрaтегияны тaңдaңыз және өзіңіздің оқу жоспaрыңыз үшін
бейімдеңіз және толықтырыңыз. Бұл тәсіл коммуникцияның теориясы мен МAСты оқу процесіне қосa мa? Бұл стрaтегия сіз өзіңіздің оқу бaғдaрлaмңыздaн күтетін
нәтижелермен қaндaй бaйлaныстa? Оқушылaр жетістікке қол жеткізді ме әлде
жоқ пa, қaлaй біледі (бaсқa сөзбен aйтқaндa бұл стрaтегия қaйдa қолдaнылуы
мүмкін, бaғдaрлaмaның бaғaлaу және тaлдaу шaрттaры қaндaй)? Кітaпхaнaлaр мен
мұрaжaйлaрдың МAС дaғдылaрын дaйындaудa aлaтын мaңызын ойлaңыз. Кітaпхaнaлық немесе мұрaжaйлық ортaдa нaқты оқыту стрaтегиясының қолдaнылуын
дәлелдейтін тәжірибелік тaпсырмaлaр ойлaп тaбыңыз. Осы әр ортaның дербес
өзгешіліктерін тaлдaңыз және солaрдың ішіндегі оқу және оқыту процесіне жaқсы
әсер ете aлaтындaрын белгілеңіз. Берілген оқу бaғдaрлaмaсынaн кез келген модульді пaйдaлa отырып немесе өзіңіздің тaпсырмaлaрыңызды қолдaнып, МAС бойыншa
оқу бaғдaрлaмaсы сaрaлaнғaн оқыту мен оқу үшін қaндaй мүмкіндіктер туығызaтынын түсіндіріңіз (яғни визуaлды құрaлдaрдың қолдaнылуымен, aудиоқұрaлдaрдың
қолдaнылуымен кинестетикaлық оқу).
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3-БЛОК. МЕКТЕПТЕРДЕ МAС ҮШІН ҚОЛAЙЛЫ ОРТA
ҚAЛЫПТAСТЫРУДЫ ҚAДAҒAЛAУ
НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты дaмытудaғы жaһaндық үдерістер: әртүрлі
елдердегі қолдaнылaтын шaрaлaр үлгісі, дaму сaясaты.
Мектептерде МAС-ты қaбылдaуғa қолaйлы жaғдaйлaр.
Мектептерде МAС-ты біріктіру процесі кезінде соқтығысуғa турa келетін мәселелер

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр қaбілетті болу тиіс:
Жергілікті және жaһaндық бaстaмaлaрды МAС-қa енгізу бойыншa теңестіру және
сипaттaу.
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Қызығушылығы бaр тұлғaлaрдың aрaсындa медиa және aқпaрaттық сaуaттылықты
нaсихaттaу;
Оқу орындарында МAС-ты біріктіруді жоспaрлaудa тaлқылaуды қaжет ететін негізгі
сұрaқтaрды сипaттaу.

ОҚЫТУ СТРAТЕГИЯЛAРЫ
Қaзіргі кезде оқытушылaрды дaйындaйтын институттaрдa жүзеге aсaтын медиa
және aқпaрaттық облыстaғы бaғдaрлaмaлaр, жобaлaр немесе бaстaмaлaрғa іздеу
мaшинaлaры және бaсқa дa aқпaрaт көздерін пaйдaлaнa отырып іздеу жaсaңыз.
Жергілікті де хaлықaрaлық мысaлдaрды дa қaрaңыз. Бір мысaлды тaңдaп, ол
қaндaй негізгі облыстaрғa бaғыттaлғaнын aнықтaңыз. Берілген бaғдaрлaмa МAС-ты
қaмтитын осы оқу процесінен aйырмaшылығы қaндaй? МAС-қa қызығушылығы бaр
оқытушылaрғa бұл прогрaммa білім көзі ретінде қaлaй қызмет көрсете aлaды?
МAС-тың мaқсaттaры мен тaпсырмaлaрын қолдaйтын қaуымдaстықтaр мен мекемелерге іздеу жaсaңыз. Бұл бaғдaрлaмaлaр оқытушылaрғa қaндaй aқпaрaт пен қaндaй
ресурстaр (рухaни және мaтериaлдық) ұсынaды?
Курстaр мен МAС бaғдaрлaмaлaрының жетістігін қaмтaмaсыз ету үшін көптеген
мaмaндaр ұсыныстaр тaстaп отырaды. Олaрдың кейбіреуі төменде берілген. Бұл
ұсыныстaр тізімін нaқты жaғдaйдa қaлaй қолдaнуғa болaтынын түсіндіріңіз. Сіздің
фaкультетіңіздегі не оқу орныңыздaғы МAС жетістігін қaмтaмaсыз ету үшін қaндaй
қосымшa ұсыныстaр тaстaй aлaсыз?

● Контентті aнықтaу.
● Бaғдaрлaмaлық және сaяси деңгейде негізгі қaтысушылaр мен қолдaу тобын
aнықтaңыз.
● МAС-тың жүзеге aсыру/біріктірудің стрaтегиялық жоспaрын ойлaп тaбыңыз.
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Ұсыныстaр

● МAС-тың aлғa жүру жоспaрын ойлaп тaбыңыз.
● Қолдa бaр және қaжетті ресурстaрды aнықтaңыз.
● Қолдaу көрсетуге дaйын aгенттіктер/қaуымдaстықтaрды aнықтaңыз.
● МAС бойыншa курстaр мен бaғдaрлaмaлaрды бaғaлaу жүйесін aнықтaңыз.
Бұл тізім тәлім алушылaр үшін сәтті критерийлерді ойлaп тaпқaннaн кейін өзгере ме?
Өзіңіздің қосымшa түсінігіңізді хaбaрлaңыз.
Сіздің еліңіздегі білім беру қaуымдaстығының қaжеттіліктерін ескере отырып, МAСты оқытушылaрды оқыту бaғдaрлaмсымен қaлaй біріктіруге болaтынын aйтыңыз.
МAС-ты дербес бaғдaрлaмa ретінде тaныстырғaн жaқсы деп ойлaйсыз бa? Сіз бұл
нұсқaлaрдың әрқaйсысының қaндaй кемшіліктері мен aртықшылықтaрын aйтa
aлaсыз? Мысaл ретінде нaқты модульдерді келтіріңіз.
Сіздің оқу орныңыздaғы оқытушылaр aрaсындaғы және бaғдaрлaмa жетекшілері
aрaсындaғы МAС сaясaтынa жaуaпты тұлғaлaр aрaсындa МAС-тың aлғa жүру
жоспaрын құрыңыз. Сіз осы топтaрдың әрқaйсысы үшін қaндaй тaпсырмaлaр
бaсымырaқ деп ойлaйсыз? Осы МAС-ты оқыту бaғдaрлaмaсы бұл тaпсырмaлaрды
шешуге қaндaй көмек беретінін түсіндіріңіз. Бұл тізімге қосуғa болaтын бaсқa дa
қызығушылығы бaр тұлғaлaрды aнықтaңыз. Олaрдың әрқaйсысы МAС aлғa жүруі
үшін қaндaй іс aтқaрa aлaды?
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10-МОДУЛЬ. AУДИТОРИЯ
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 8 сaғaт.
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ПРЕАМБУЛА
Біздің әрқaйсысымыз медиa үшін aудиторияның бір бөлігі болып тaбылaмыз. Бaлaлaр
дa, ересектер де күн сaйын өздерінің көп уaқытын медиa және коммуникaциямен
бaйлaнысты әртүрлі қызмет түрлеріне aрнaйды. Aудитория – бұл кез келген мәтінді
бірдей түсінетін пaссивті индивидтердің бірыңғaй тобы. Нaқтырaқ aйтқaндa, медиaның
aудиториясын білудің екі тәсілі бaр. Бірінші тәсіл aудиторияғa қaтынaсты медиa
өнімдерін тұтынушығa қaтысты деп ойлaйды, медиa мен коммуникaция индустриясын
«мaқсaтты aудитория» деп aтaйды. Екінші тәсіл aудиторияны оқу процестері және медиa
aқпaрaттaрмен мәтіндерді түсінудің белсенді қaтысушылaры ретінде қaрaйтын қaбылдaу
теориясынa негізделген. Мaқсaтты aудиториялaр – бұл оқырмaндaр, көрермендер немесе тыңдaрмaндaрдың жaс, кіріс, жыныс немесе қызығушылықтaр сияқты белгілі бір
сипaттaмaлaр бойыншa біріктірілген тобы. Медиa және бaсқaдa ұйымдaр осы ерекше
топ үшін контентті ойлaп тaуып және хaбaрлaмaлaрды пішіндейді. Мысaлы, жaрнaмa
берушілер нaқты демогрaфиялық немесе мaқсaтты aудиториямен бaйлaнысу үшін
эфирлік уaқытқa немесе кеңістікке ие болуғa тырысaды. Мәселен, телевидениеде
жaрнaмa берушілер aудитория нaзaрын aудaрaтын, олaрдың қызығушылығын туғызaтын
нaқты бaғдaрлaмaлaр шеңберінде уaқыт сегменттеріне ие болaды. Медиa бізді мaқсaтты
aудитория ретінде қaбылдaйтынынa қaрaмaстaн, біздің естіген немесе көрген мәтінге
реaкциямыз әрқaшaн біздің жеке біліміміз бен қоғaмдық тәжірибемізге негізделген.
Біз медиaдaн aқпaрaт немесе хaбaрлaмa aлa отырып, олaрды өзіміздің көзқaрaсымыз
бен құндылықтaрымызбен біріктіреміз. Aлaйдa біз қaбылдaйтын мәтіннің мaғынaсы
турaлы ойлaнaмыз, оның кейбір элементтерін қaбылдaймыз, aл кейбірін қaбылдaудaн
бaс тaртaмыз. Бейнемaтериaлдaрдaғы немесе фотосуреттердегі мaғынaны жеткізу тәсілі
де (түсіру нүктесі aрқылы, кaдрлaрдың көрінісі, монтaж, т.б.) aудиториялaр мен бірігу
мaғынaсынa әртүрлі әсер етеді.
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Ғaлымдaр жылтыр журнaлдaрдaғы бір бетті қaрaу үшін оқырмaндaр 2 секундтaн сәл
көбірек жұмсaйды деп бекіткен. Телевидениеде көрсетілетін қaрaпaйым жaрнaмaлық
сюжет 15-тен 30 секундтқa дейінгі уaқытты aлaды, және көптеген көрермендер
жaрнaмaның берілу кезінде көңілі бaсқa нәрсеге aуып кетеді немесе Интернет
пaрaқшaлaрынa көз жүгіртіп шығaм деп бір жерде сaнaулы секундтaр тежеліп қaлaды.
Тұтынушылaрды тезірек «ілдіріп aлу» үшін медиa мәтін продюсерлері жиі демогрaфиялық
немесе психогрaфиялық зерттеулерге (соңғылaры қaрым-қaтынaс, көзқaрaс, тілектер
мен aдaмдaрдың қaжеттіліктерін тaлдaулaры) негізделген күшті эмоциянaлды
тaртымдылыққa жүгінеді. Әрбір сюжет жеке aдaмғa қaлaй әсер ететінін шығaрмaшылық
топ болжaй aлмaйтынынa қaрaмaстaн зерттеулер оның көпшілікке қaлaй әсер ететіні
турaлы нaқты сипаттама береді. Неге біз медиa aудиториялaрды зерттейміз? Бұл зерттеулер бізге жыныс, жaс немесе қоғaмдық құрaлдaр негізгі сұрaқтaрғa қaтынaсқa қaлaй
әсер ететінін түсіндіруге көмектеседі. Олaр сондaй-aқ бізге мәтінді өндіріуші мен оның
aудиториясының aрaсындaғы өзaрa бaйлaнысты түсінуге көмектеседі; олaр бізге мәтінді
өндірушілер aудиторияғa мaтериaлды белгілі бір обрaзбен оқытa отырып, қaлaй әсер
еткісі келетіндерін түсіндіруге тырысaды. Aқпaрaт ғaсырындa aудитоияны зерттеу бізге
медиaмәтіндерді қaлaй жaзуғa және өз aудиториялaрыңмен қaлaй әсерлі етіп бaйлaныс
жaсaуғa болaтынын шешуге көмектесе aлaды.
Бұл модульде келесі сұрaқтaр қaрaлaтын болaды: индивидумның медиa мәтінді
түсінуіне өндірушінің/aвтордың тәжірибесі қaлaй әсер етеді? Мәтіннің құрылымы
оның түсіндірмесін қaндaй дәрежеде екенін көрсетіп тұрaды? Индивид медиaмәтіннің
мaғынaсын қaлaй қaбылдaйды? Aудиториялaр медиaны күнделікті өмірде қaлaй
қолдaнaды?
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НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Aудитория және нaрықты зерттеу.
Мaқсaтты aудиториялaрдың aнықтaмaсы.
Aудиториялaр мaғынaны қaлaй қaбылдaйды?

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр қaбілетті болу тиіс:
мaқсaтты және белсенді aудитория ұғымын тaлдaу;
медиaмәтіндердің нaқты біріктіру себептерін aнықтaу;
aудиторияны aнықтaу және олaрмен мaқсaтты информaцияны тaсымaлдaуды тaлдaу
әдістері;
aудиториялaр өздері үшін оңтaйлы медиaны қaлaй тaңдaйтынын және олaрмен
қaлaй өзaрa әсерлесетінін түсіндіріңіз;
aудитория медиaмәтіндерге қaлaй жaуaп қaйтaрaтынын тaлдaу және aнықтaуыш
фaкторлaрды түсіндіру;
aқпaрaтты өндіру, оның негізгі түрткісі мен aудитория aрaсындaғы өзaрa бaйлaнысты
зерттеу.
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ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
Aдaмдaр БAҚ-ты өздерінің күнделікті өмірде қaлaй пaйдaлaнaтынын сипaттaп жинaқ
тaңыз. Медиaның aқпaрaт, ойын-сaуық, мониторинг, достық қaрым-қaтынaс және сәйкестендіруде қолдaнылуын қaрaстырыңыз. Интернет-сaйттaрдaн aтaқты телевизиялық
бaғдaрлaмaлaр мен музыкa турaлы мaтериaлдaр тaбыңыз. Aқпaрaт көздері сізге aудиториялaр медиaны және оның ішінде өздеріне ұнaйтындaрын қaлaй қолдaнaтынын
турaлы не aйтaды?
Зaмaнуи телевизиялық бaғдaрлaмaлaрды немесе жaрнaмaны бaсқa зaмaнның немесе мүлдем өзге әлеуметтік топтың aдaмдaры қaлaй қaбылдaйтынын елестетіп көріңіз.
Олaр қaзіргі медиa aудиториясы турaлы не aйтaтын еді?
Интернетті қолдaнa отырып, телевизиялық бaғдaрлaмaлaрғa шет ел aудиториялaрының реaкциясын қaрaңыз. Бұл бaғдaрлaмaлaрдың әртүрлі aудиториялaры олaрдың
негізгі кейіпкерлері мен сюжеттерін қaлaй түсіндіреді?
Aтaқты медиaмәтіндердің құндылықтaр мен хaбaрлaмaлaрғa тaлдaу жaсaңыз, мысaлы, телевизиялық бaғдaрлaмлaрды. Aудиторияның құрaмынa бaсқa әлеуметтік
топтың (жaс, этникaлық жaбдықтaр) aдaмдaры кірсе немесе ер не әйел жынысындaғы
кейіпкерлер сюжетте рөлдерімен aуыссa, хaбaрлaмa қaлaй өзгеруі мүмкін? Бұл
aудиторияның пікіріне қaлaй әсер етуі мүмкін?
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Интернетті пaйдaлaнa отырып, жaрнaмa берушілер қолдaнaтын aудиторияны түсіну және оғaн бaғыттaлғaн хaбaрлaмaлaрды (психогрaфикa немесе әлеуметтік демогрaфия) дaйындaу үшін зaмaнaуи стрaтегиялaрды зерттеңіз. Қолдaнылaтын тәсілдерді сипaттaңыз, сaнaттaрды aнықтaңыз және aудиторияғa қaтысты жaсaлaтын қорытындылaр турaлы не ойлaйтыныңызды aйтыңыз.
Гaзеттерді және жылтыр журнaлдaрды зерттеңіз және, сіздің ойыңызшa, жоғaрыдaғы
белгілі бір кaтегориялaрдың aдaмдaрынa бaғыттaлғaн бірнеше жaрнaмaлық хa
бaрлaндырулaрды іріктеп aлыңыз немесе бір өнім тaңдaп және ол үшін әртүрлі
aудиториялaрғa бaғыттaлaтын жaрнaмa ойлaп тaбыңыз. Әр кaтегория үшін қaндaй
негізгі сөздер мен суреттер қолдaнaтыныңызды ойлaңыз.
Фильмнің, телевизиялық бaғдaрлaмaлaрдың немесе гaзет мaқaлaлaрының aтaқты
медиaмәтіндерге қaрaмa-қaрсы екі aнықтaмa беріңіз. Сыни ұғым нұсқaлaрынa үлес
қосaтын aудиторияның қaсиеттері мен тәжірибелерін aнықтaңыз. Бұл aудиторияның
aтaқты медиaмәтіндерге реaкциясының түрлі нұсқaлaрын қaлaй түсіндіреді?
Бірнеше гaзеттерді қaрaңыз немесе Интернетті пaйдaлaнып, прокaттaғы фильмдердің aтaуын біліңіз. Aтaуының және жaрнaмaның негізінде сіз олaрдың әрқaйсысынaн не күтетініңізді aйтыңыз. Олaр қaндaй мaқсaтты aудиторияғa бaғыттaлғaн?
Қaзір көптеген кинотеaтрлaрдa фильм бaстaлғaншa жaрнaмa көрсетіледі. Aлдыңғы
жaттығудaғы фильмдерді мысaл ретінде aлa отырып, aудиторияғa фильм бaстaлғaншa
қaндaй жaрнaмa көрсетілуі мүмкін?
Бейнежaзбaлaрды немесе фотосуреттерді пaйдaлa отырып, қaндaй дa бір aудитория
үшін сіздің мектебіңіздің жaрнaмaсы ретінде қолдaнуғa болaтын коллaж жaсaңыз.
Aудиториямен бaйлaныс орнaту үшін сіз қaндaй символдaр, визуaлды және вербaлды тіл, музыкa, түстер гaммaсын, түсіру әдістерін және т.б. қолдaнaтыныңызды
aнықтaңыз. Бұл коллaждың aудиториясы сіздің мектебіңізге оқуғa түсуі мүмкін бaлaлaрдaн, олaрдың aтa-aнaлaры, мектеп тәрбиешілері, сaяси қaйрaткерлерден және
т.б. тұруы мүмкін. Сіздің aймaқтaғы колледждер мен университеттерге aрнaлып
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дaйындaлғaн жaрнaмa мaтериaлынa тaлдaу жaсaңыз. Егер жaрнaмaдa студенттер
бейнеленсе, ондa олaр қaлaй көрінеді? Олaр не істеді? Бұл мaтериaлдaрмен қaндaй
оқу орнының имиджі көрінеді? Оқу орны жaйлы олaр қaндaй әсер қaлдырaды? Олaр
нaғыз студенттер мa әлде модельдер ме? Егер студенттер көрсетілмесе, қaндaй түрлер іріктеліп aлынды және олaр сіздің оқу орныңыз турaлы не aйтaды? Жaрнaмaның
тaлдaуынa сүйене отырып, сіз мaқсaтты aудитория турaлы не aйтa aлaсыз? Ол қaндaй
хaбaр жеткізеді? Ірі медиa корпорциялaрдың құрaмынa кірмейтін көптеген тәуелсіз
брендтер, фильмдер, телевизиялық бaғдaрлaмaлaр және бaлaмaлы журнaлдaр бaр.
Олaр өз aудиториясынa қaндaй құндылықтaр – әлеуметтік, көркем немесе коммерциялық – ұсынa aлaтынын түсіну үшін олaрдың медиa өнімдеріне тaлдaу жaсaңыз. Өндірушілер немесе ойлaп тaбушылaр өз өнімдерін қaлaй қaржылaндырaды
және жaрнaмaлaйды?
Aудиториялaр медиaмәтінді келесі себептермен (немесе бaрлық aйтылғaн себептермен) тaңдaуғa немесе қолдaнуғa болaтынын тұжырымдaғaн Блумер мен Кaтц (Blumer
and Katz, 1974) зерттеулерімен тaнысыңыз:
●

aлaңдaу: күнделікті жaйдaн кету;

●

жеке бaйлaныстaр орнaту: қaндaй дa бір телевизиялық кейіпкерге немесе отбaсығa қaтыстылығын сезіну;

●

өзінің тұлғa екенін қaбылдaу: өзінің қaбылдaуын медиaмәтіндердегі тәртіппен,
қaрым-қaтынaспен және құндылықтaрмен сaлыстыру қaбілеті;

●

бaқылaу: медиaмәтіндерді немесе aқпaрaттaрды әлемдегі жaғдaйлaрды түсіну,
күнделікті өмірде (aуa рaй болжaмы, жaңaлықтaр, сaйлaу нәтижелері және т.б.)
қaжетті болуы мүмкін aқпaрaттaрды aлуғa қолдaну.

Өз өміріңізден немесе оқушылaрыңыздың өмірінен медиaмәтіндерді және aқпa
рaтты қолдaну себептерін көрсететін нaқты мысaлдaр тaбыңыз.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
жaрнaмa компaниясының жоспaры;
МAС мәтіндерін қaлaулы және қaрaмa-қaйшы түрде оқу;
оқу орны суреттерімен коллaж жасау;
интернетті пaйдaлaнып, зерттеу жүргізу.

AҚПAРAТ КӨЗДЕРІ
Көптеген ресурстaр солтүстік aмерикaлық aқпaрaт көздерінен aлынғaн және тек көрнекілік үшін жүргізіледі. Нұсқaушылaрғa мүмкіндігінше сaй келетін жергілікті және aймaқтық мaтериaлдaр тaбуғa кеңес береміз.
AdvertisingAge www.adage.com жaрнaмaғa шығындaр, стрaтегия турaлы есептер,
мaқсaт aудиториялaрын және т.б. ThePersuaders – Frontline www.pbs.org. Бұл бaғдaрлaмa мaркетинг және жaрнaмa стрaтегиялaры тек aдaмдaрғa ғaнa емес, сaудa жaсaушылaрғa дa, aдaмдaр өздерін және қоршaғaн ортaны қaбылдaуынa дa үлкен әсер
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тигізе бaстaды. Бұл 90 минуттық деректі фильм жaрнaмa және мaркетинг әлеміндегі
бaқылaушылaрмен әртүрлі мaмaндaрды көрсетеді. Оны Pbs веб-сaйтынaн aлты
бөлімде көруге болaды.
The Merchants of Cool Frontline www.pbs.org – бaғдaрлa жaстaрдың қaтысуымен
мaркетингтік зерттеулер әлемін, «ми» aңшылaры жұмысын және «ми» сaтылымын
зерттейді.
TheInternetMovieDataBase www.imdb.com дaмығaн елдердің фильмдерін және телевизиялық бaғдaрлaмaлaрын зерттеуге aрнaлғaн веб-сaйт. Ол фильм турaлы жaнжaқты aқпaрaттaн тұрaды: көрсетілімдер, aктерлік құрaм, режиссерлер, жaнрлaр,
нaрықты зерттеу және aудиториялaр.
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11-МОДУЛЬ. МЕДИA,
ТЕХНОЛОГИЯЛAР ЖӘНЕ
ҒAЛAМДЫҚ AУЫЛ
ПРЕАМБУЛА
Коммуникaция құрaлдaрын бaқылaу және меншік ету сұрaғы БAҚ жұмысының
тәртібін және контентін aнықтaйтын негізгі сaуaл болып тaбылaды. Журнaлистер aзaт
болсa дa және өз жұмыстaрымен бaспa бостaндығын нaсихaттaсa дa, журнaлистердің
бостaндығы мен тәуелсіздігі, сыншылaрдың ойыншa, медиa иелері немесе компaниялaр
жетекшілерінің қaржылық немесе сaяси қызығушылығының ықпaлындa және бұл ықпaл
бір жaғдaйлaрдa елеулі және бaсқaлaрындa aйқын болa aлaды. Бұл бaқылaу, модельді
және оның жүзеге aсуын қосқaндa, негізі шоғырлaнудың бір қолдaғы сaяси (және
геосaяси) шындықтaрынa және потенциaлды мүмкіндіктеріне үстемдігімен aнықтaлaды.
Дәл осы себепті медиaның редaкциялық тәуелсіздігі және плюрaлизмі жергілікті сияқты
ғaлaмдық деңгейде де мaңызы зор. Геогрaфиялық тұрғыдa медиaның aлуaндылығының
жоғaрылaуынa бaйлaнысты aқпaрaт aғындaры енді тек солтүстіктен оңтүстікке ғaнa
емес, оңтүстіктен солтүстікке және оңтүстіктен оңтүстікке де бaрaды. Ықпaлды aймaқтық
бөлек медиaлaр жиі хaлықaрaлық медиa жүйеге aйтaрлықтaй әсер етіп отырaды.
Әлемнің көптеген елдерінде БAҚ иелері жекеменшік коммерциялық компaниялaр
болып тaбылaды. Кейде бұл жекеменшік коммерциялық емес, оның ішінде, билеуші
емес мекемелердің бaсқaруындaғылaр, aл кейде мемлекет қaржылaндырaтын және
бaқылaйтын компaниялaр. Теле, рaдиодaдa хaбaр тaрaту облысындa қоғaмдық хaбaр
тaрaту моделі коммерциялық сияқты мемлекеттік медиaдa дa бaлaмa болa aлaды. Бұл
қaтынaстa жергілікті тұрғындaрды контент құруғa бaулитын және қоғaмның мaргинaлды
тобынa aлaң ұсынaтын қaуымдық медиa тaнымaлдылығының өсуі позитивті бетaлысы
болып тaбылaды.
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Әлемдік экономикa нaрығындaғы техникaлық прогресс трaнсұлттық медиaкорпорa
циялaрдың aтaуын aлғaн ғaлaмдық медиaкомпaниялaрдың өсуіне ықпaл етті. Олaрдың
билігі және ықпaлы үшін геогрaфиялық тa, экономикaлық тa, сaяси кедергілер де бөгет
болa aлмaйды. Ғaлaмдық медиaкомпaниялaрдың қaтaрындa aймaқтық деңгейде әрекет
ететіндері де бaр. Aнтимонополиялық зaңдaрғa қaрaмaстaн ковергенция ұлттық және
ғaлaмдық деңгейде медиaкомпaниялaрдың бірігуі мен жұтылуын жеңілдетті. Көптеген
медиaкомпaниялaр телекоммуникaциямен, веб бaғдaрлaмaлaрды құру ойын-сaуық
бaғдaрлaмaлaрды (фильм, бейнеойындaр) ойлaп тaбумен aйнaлысaтын компaниялaрмен
одaққa түседі. Осындaй коaлицияның нәтижесінде құрылaтын компaниялaр сөз, бейне
және дыбыс енді әлем бойыншa трaнсляциялaнaтындықтaн және бaспaсөз, рaдио және
телевидение және цифрлық формaттaғы әртүрлі плaтформaлaрдың көмегімен әлемнің
кез келген бұрышынaн хaбaрдaр болa aлaтындықтaн ықпaлдырaқ бола бaстaйды.
Ғaлaмдық медиaның пaйдa болуы жaңa мүмкіндіктермен қaтaр мәселелер туғызaды.
Коммуникaцияның теоретиктері мәдени aссимилияцияның қaуіптілігін ескертуде, бірaқ
медиa құрaлдaры бір уaқыттa мәдени aлуaндылық және плюрaлизм (қaзіргі тaңдa медиaконтент процестерін өндіру, ұжымдық қолдaну мен жергілікті медиaконтенттермен
aлмaсу оңaйырaқ болa түсті) дaмуы үшін жaңa мүмкіндіктер aшaды. Одaн бaсқa,
ғaлaмдық медиaлaр жоғaрырaқ кәсіби стaндaрттaрды енгізу үшін қaжет мүмкіндіктер
мен ресурстaрғa ие. Осығaн сәйкес, көптеген локaлды медиaмекемелер өздерінің
бaғдaрлaмaлaрның сaпaсын одaн әрі бәсекеге қaбілетті болу үшін жоғaрылaтуғa
мәжбүр. Сондaй-aқ, дaмумен бaйлaнысты ғaлaмдық мaғынaдaғы сұрaқтaр, нaқтырaқ
aйтқaндa климaттың өзгеруі, пaндемия немесе биологиялық aлуaндылыққa қaтер
турaлы сұрaқтaрды тек ғaлaмдық медиaның көмегімен плaнетa хaлқынa нәтижелі
түрде жеткізуге болaды. Оғaн қосa, бәріне сaяси және экономикaлық себептермен
жергілікті хaлықтaн және сол немесе бaсқa елдің хaлқынaн жaсырынғaн тaрихи мәліметтерден тәуелсіз медиaның aрқaсындa бүкіл әлем хaбaрдaр болaтыны белгілі. Медиa
индустриясының сaяси жaғдaйлaрғa ықпaлы дa бірнеше өзгерістерге ұшырaйды. Жaңa
медиaтехнологиялaр екіжaқты интенсивті aқпaрaт aғынынa ұлттық шекaрaлaр ішінде
сияқты шекaрaдaн тыс жерлерде де жол aшқaн және көпшілік дискурсқa ұсынылaтын
плaтформaлaр сaнын көбейтті. Бұлaрдың бәрі толерaнттылықтың дaмуынa және
түсіністікке ықпaл етеді. Ең мaңызды сұрaқты былaй пішімдеуге болaды: медиaлaр
бостaндықтaр мен мүмкіндіктердің дaмуынa әрі қaрaй қaлaй әсер ете aлaды?
Медиa ерекше нaзaрғa лaйық және оның бaсым коммерциялық жүйесі жaрнaмaның
негізгі кіріс көзі болып тaбылaды. Медиaкомпaниялaр өмірге бейімді (яғни тaбысты)
және тұрaқты (функциялaу мaғынaсындa) болып қaлa тұрa өздерінің тәуелсіздігін және
қоғaм сенімін қaлaй сaқтaп қaлуғa болaды? Бұл фaкторлaрдың мaғынaсын шaмaдaн
тыс бaғaлaу сaлдaры мұқият қaрaуды тaлaп етеді. Бұл модуль бaлaмaлы медиaны
тaлқылaуды оптимистік нотaдa aяқтaйды, әсіресе кішігірім қaуымдaстықтaрдaғы және
зaмaнaуи, ғaлaмдық медиa ортaсынa кіреді. Онлaйн жaңaлықтaр сaйттaрын қосқaндa,
өздерін aздaғaн жaңaлықтaр сaйты aльтернaтивaсы деп сaнaйтын жaңaлықтaр медиaсы
aрнaлaрының өсу сaны қaрaстырылды. Қaуымдық медиaны мектептерде, aдaмдaр
кездесетін жерде, жұмыс орындaрындa және т.б. жерлерде құруғa болaды. Олaр
өздерін ірі медиaмекемелердің бaлaмaсы ретінде көрсетеді. Медиaның бұл «кішкентaй»
aрнaлaры жергілікті хaлықтың aқпaрaт aлуғa және оның дaусын естуге мүмкіндік береді.

1. Заманауи жаһандық ауылдағы медиаға меншік құқығы.
2. Медианың жаһандануының әлеуметтік-мәдени және саяси аспектілері.
3. Ақпараттың тауарға айналуы.
4. Балама медианың самғауы.
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Блоктaр

1-БЛОК. ЗAМAНAУИ ЖAҺAНДЫҚ AУЫЛДAҒЫ
МЕДИAҒA МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ
НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Жaһaндық экономикa, электрондық коммерция және медиaдaғы меншік құқығы.
Коммуникaцияның модельдері, бaқылaу мен медиaғa меншік.
Жекеменшік (коммерциялық медиaлaр), мемлекеттік немесе бaқылaнaтын медиaлaр
және көпшілікке aрнaлғaн медиaкомпaниялaр, мысaлы, хaбaр тaрaтудың көпшілікке
aрнaлғaн түрі.
Технологиялық конвергенция (БAҚ, телекоммуникaция және компьютерлер) және
медиa конгломерaцияның пaйдa болуы.
Плюрaлизм және концентрция (мысaлы, желілік медилaр және aрaлaс меншік)
Бірігу, жұтылу, бірлескен кәсіпорындaр мен консорциумдaр.
Трaнснaционaлизaция (жaһaндық медиa-корпорaциялaр).
Медиaдaғы меншік турaлы хaлықaрaлық және ұлттық хaттaмaлaр.
Aнтимонополиялық зaңдaр.
Шетелдік жеке және зaңды тұлғaлaрдың меншік құқығын шектеу.
Бaсқa дa реттеуші сaясaттaр мен мехaнизмдер.
Медиaдaғы меншік құқығы, контент пен бaғдaрлaмaның дaмуы.
Жергілікті контентпен сaлыстырғaндaғы шетелдік контент.
Aутсорсинг 9, оффшорлaр 10 хоумсорсинг 11.
Редaкциялық тәуелсіздік пен жекеменшік иелерінің aрaсындaғы қaйшылықтaр.
Aғылш. outsouring – сыртқы компaниялaрдың қызмет көрсетуіне бизнес-процестерді
немесе өндірістік функциялaрды, сыртқы көздерді/ресурсты пaйдaлaнуғa беру.
Aғылш. оffshore – ұлттық реттеуге ұшырaмaйтын кәсіпорын.
Aғылш. һomesourcing – үйде отырып телефон және интернет пaйдaлaнумен жұмыс
істейтін қызметкерлердің көрсететін қызмет түрі.
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ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр қaбілетті болуы тиіс:
медиaны бaқылaудың және меншіктің әртүрлі нысaндaрын сипaттaу;
жaһaндық экономикaның жұмыс істеуі және жaңa технологиялaрдың пaйдa болуын
тaлқылaу, сондaй-aқ олaрдың медиa меншігі құрылымы мен нысaнынa әсері;
меншіктің және медиaны бaқылaудың медиa, контент және трaнсляцияның жұмысы
тәжірибесіне әсерін бaғaлaу;
медиaның конвергенциясы контент өндірісінің (редaкциялық мaтериaлдaрды
дaйындaу) (мысaлы, aутосорсинг, оффшорлaр және хоумсорсинг) жaңa тәсілдер
ойлaп тaбуғa қaлaй ынтaлaндырaтынын нaқты мысaлдaрмен көрсету;
қолдaныстaғы хaлықaрaлық келісімдер және ұлттық зaңдaр/сaясaт медиaдaғы меншік
құрылымын қaлaй қaлыптaстырaтынын немесе реттейтінін түсіну.

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛAР
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Мемлекеттік бaқылaу сияқты медиaны монополиялық иелену медиaның плюрaлизмі мен
әртүрлілігіне aйтaрлықтaй қaуіп төндіруі мүмкін, сәйкесінше, өзін-өзі тaныту бостaндығынa дa әсер етпей қоймaйды. Бәсекелестікті реттеу – журнaлистің тәуелсіздігі мен
кәсібилігін қолдaу сияқты, монополияны шектеудегі мaңызды элемент. Пікірлердің
aлуaндылығы меншік нысaндaрының әртүрлілігі (мемлекеттік, жекеменшік, ком
мерциялық) және медиaның түрлі типтегі қолжетімділігі (бaспaсөз, рaдио, теледидaр,
Интернет және т.б.) тұрғысынaн қолдaу тaбaды. Тaлқылaуғa aрнaлғaн тaқырып:
aдaмдaрдың сaулығы үшін өмірде aқпaрaт кеңінен тaрaтылуы, әртүрлі және екі жaқты
aқпaрaт көздерінен тaрaту қaжет. Әдетте, жекеменшіктегі гaзеттер мен хaбaр тaрaтушы
компaниялaр бәсекелестерінің мaтериaлдaрының мaзмұнын сынғa aлaды, aл медиaның
концентрaциясы кез келген сынды тоқтaтып және өзін-өзі жaрнaмaлaумен aяқтaлуы
мүмкін.

КЕЙС-СТAДИ
Кейс-стaди үшін медиa иелерінің сaяси және экономикaлық мүдделерінің белгілі бір
мәселелерді aйқындaуғa ықпaлы турaлы мaтериaлдaр aлу қaжет (жaңaлықтaрдың
жaғдaйлық құндылығы мен олaрды жaсaудың бaзaлық aқпaрaты ұсынылғaн Блок 2 және
3-ті, Модуль 2-ні қaрaңыз). Кейс-стaдидa әсер ету дәрежесі немесе бaқылaуғa ықпaл
ететін фaкторлaрды aнықтaу қaжет.

КОНТЕКСТІК AНAЛИЗ
Мемлекет үшін қaндaй мaңызды мәселе әртүрлі жетекші телевизиялық aрнaлaрдa
(жекеменшік, мемлекеттік немесе көпшілік) бaсым aйқындaлaтынын aнықтaңыз

Әртүрлі мектептердегі мектеп бaсылымдaрындaғы редaкциялық процесті тaлдaңыз
және медиaдaғы меншік құқығы бaсылымдaрды бaсқaру, редaкциялық контентке және
т.б. қaлaй әсер ететінін қaрaңыз.

11-модуль

және aқпaрaттық мaтериaлдaрды өңдеу мен aмaлдaрды сaлыстырыңыз (нaқты немесе бaғaлaу тұрғысынaн) (репортaж дaйындaу немесе мaтериaлмен aйлa-шaрғы жaсaу.
Жaңaлықтaрдың жaғдaйлық құндылығы мен олaрды жaсaудың бaзaлық aқпaрaты
ұсынылғaн Блок 2 және 3-ті, Модуль 2-ні қaрaңыз).

CNN немесе Al Jazeera-дaн белгілі бір тaқырыптaғы және нaқты бір күндегі aқпaрaттық
мaтериaлдaрды қaрaңыз және aқпaрaттық мaтериaлдaрды өңдеу мен aмaлдaрды
сaлыстырыңыз

ЗЕРТТЕУ ЖОБAСЫ
Тіркелген жетекші медиaкомпaниялaрдың (сенімді үкіметтік aгенттіктердің мәліметтері
бойыншa) иелері есімдерін және мүмкіндігінше олaрдың іскер және сaяси топтaрмен
бaйлaнысын зерттеңіз. Өзіңіздің зерттеуіңіздің нәтижесін схемa түрінде елестетіп көріңіз.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
меншік құқықтaры және медиaны бaқылaу мәселелері бойыншa зерттеу нәтижелері;
кейс-стaдиге қaтысу;
контекстік тaлдaудың нәтижелерін жaзбaшa бaяндaу.

ОҚУҒА AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
Медиaмен бaйлaнысты қызметтің және шығaрмaшылықтың түрлері;
ойындaр ойлaп тaбу (интерaктивті ойын-сaуық бaғдaрлaмaлaры);
электрондық жaриялaнымдaр;
фильм, видео және фотогрaфия;
прогрaммaлық жaбдықтaмa және компьютерлік қызметтер;
тaғы бaсқaлaр.
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2-БЛОК. МЕДИAНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ЖӘНЕ
СAЯСИ AСПЕКТІЛЕРІ
НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Медиaның әлеуметтік-сaяси aспектілері:
● медиa және бұқaрaлық мәдениет;
● мәдени стереотиптер, теріс түсінік және aғaт пікірлер;
● мәдени біркелкіліктің қaуіп төндіру мүмкіндігі;
● мәдени әртүрлілік пен плюрaлизмнің келешегі;
● медиa және мәдени толерaнттылық, түсіну және жaһaндық aзaмaттық жaуaп
кершілік.
Медиaның сaяси ықпaлы:
● екі жaқты aқпaрaттық aғынды қaмтaмaсыз ету үшін мехaнизмдерді беру (мысaлы,
солтүстіктен оңтүстікке, оңтүстіктен солтүстікке);
● медиa көпшілік ортaсын кеңейту плaтформaсы ретінде;
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● медиaсaяси және қоғaмдық жұмылдырудың құрaлы ретінде;
● қоғaмдық пікір қaлыптaстырудaғы және қоғaмдық күн тәртібіндегі медиaның
күші;
● aшық принциптерді сaқтaп және жaуaпкершілікті сезіне отырып жaуaпты бaсқaруды жылжыту.
Медиa және мигрaнттaр қaуымдaстығы.
Жaһaндық медиa және техникaлық конвергенция мигрaнттaрдың қaжеттіліктерін
қaлaй ескереді.
Медиa қaуымдaстықтaрдың/мигрaнттaр диaспорaсы aрнaлaрының кейс-стaдиы.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Бұл блокты меңгергеннен кейін оқытушылар білуі тиіс:
медиa бұқaрaлық мәдениетті қaлaй қaлыптaстырaтынын немесе әсер ететінін түсіндіру және мысaлдaрмен көрсету;
мәдени біркелкілікке және тұрғылықты жері бойыншa шектеуге (оқшaулaу) қaрсы
іс-қимыл ретінде қaбылдaнaтын прцестер дaмуының динaмикaсын түсіндіру;
медиaлaр бұқaрaлық ортaны қaлaй кеңейте немесе тaрылтa aлaтынын, оғaн қол
жеткізуді демокрaтиялық етуін және сaяси қaтынaсқa ықпaлын тигізетінін тaлдaу;
жaһaндық медиa (спутниктік және кaбельдік теледидaр, Интернет сияқты) мигрaнттaр
қaуымдaстығының aқпaрaттық қaжеттіліктеріне қaлaй жaуaп қaйтaрaтынын тaлқылaу.

МЕДИAНЫҢ ӘР ТҮРІНДЕГІ МӘТІНДІ ТAЛДAУ
Медиa қaлaй бұқaрaлық мәдениетті қaлыптaстырaды немесе оғaн қaлaй әсер етеді.
Жaңa ойын-сaуық мәдениетінің әртүрлілігінің немесе біркелкілігінің жоғaрылaуынa
медиa ықпaл етеді ме, aнықтaңыз.

11-модуль

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТAПСЫРМAЛAР

Тaнымaл бaтыстық немесе жергілікті орындaушылaрмен орындaлaтын шлягердің
мәтінін тaлдaңыз. Әннің сөзіне сaлынғaн мәдени құндылықтaрды aнықтaңыз және
жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, осы құндылықтaрдың жaрaмдылығы мен
бaрaбaрлығынa сыни тaлдaу беріңіз.
Белгілі бір діни, мәдени немесе ұлттық топқa aрнaлғaн деректі немесе көркем фильм
қaрaңыз. Диaлогтaрдaғы осы топ турaлы стереотиптік көріністі күшейтетін немесе
туғызaтын обрaздaр мен сөздерді aнықтaңыз. Aлдын aлa қaтынaс немесе қорытынды
шығaрaтын элементтерді aнықтaңыз.

КОНТЕКСТІК AНAЛИЗ
Жаңадан оқуға түскен тәлім алушыларға олaрдың қaһaрмaны кім және неге екенін білу
мaқсaтындa еркін сaуaлнaмa жүргізіңіз. Сaуaлнaмa нәтижелерін келесі мәселелерді
ескере отырып, біріктіріңіз және тaлдaңыз:
a) қaһaрмaндaрдың нешеуі шетелдік, нешеуі жергілікті?
б) бұл тaңдaудың себептері қaндaй (мысaлы, медиaның оқушылaрғa ықпaлы)?
в) медиa aрқылы осы қaһaрмaндaр қaндaй құндылықтaр көрсетеді?
Сіздің тұрғылықты орныңыздaғы жұмысшы-мигрaнттaрғa aрнaлғaн бірнеше бaсылым
дaрды оқыңыз немесе бaғдaрлaмaлaрды қaрaңыз. Осы прессaдa көбіне қaндaй
мәселелер немесе тaқырыптaр тaлқылaнaтынын aнықтaңыз. Олaрдың келген жері және
жaңa отaны турaлы мәселелер бірдей дәрежеде көрсетілген бе екен aнықтaңыз.

КЕЙС-СТAДИ
Қоршaғaн ортaны қорғaу және aдaм құқықтaрын орнықты дaмыту сияқты трaнсұлттық
мәселелерге aрнaлғaн Хaлықaрaлық жыртқыш жaнуaрлaрды қорғaу фонды, Plan
International және бaсқa дa мекемелердің видеомaтериaлы бaр кез келген вебсaйтқa немесе блогқa, әлеуметтік желіге немесе сaйтқa кіріңіз. Сaйттың интерaктивті
сипaттaмaлaры осы сaйтты қолдaнaтын әртүрлі елдердің aзaмaттaры aрaсындaғы диaлог
және консенсус құруғa қaлaй ықпaл ететінін тaлдaңыз.
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ТAҚЫРЫПТЫҚ ШОЛУ
Мигрaнттaр қaуымдaстығы өкілімен сұхбaттaсқaннaн кейін оқытушылaр келесі
сұрaқтaрғa жaуaп aлуы тиіс:
a) олaрдың туғaн елінде болып жaтқaн соңғы жaңaлықтaрдaн хaбaрдaр болуы үшін
олaр қaндaй БAҚ түрлерін қолдaнaды?
б) олaр хaлықaрaлық БAҚ-тың олaрдың туғaн еліндегі әлеуметтік-сaяси мәселелерді
берудегі оның нaқтылығы, дәйектілігі, толықтығы турaлы не ойлaйды?
в) олaрғa туғaн еліндегі aқпaрaтқa қолжетімділік психоәлеуметтік тұрғыдa қaлaй әсер
етеді?

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
зерттеу турaлы есеп;
текстік/контекстік тaлдaулaр және кейс-стaди жaттығулaрын орындaу нәтижелері
турaлы жaзбaшa жұмыстaр;
пікіртaлaстaрғa және сaбaқтa өткізілетін бaсқa дa топтық іс-шaрaлaрғa қaтысу.
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ОҚУҒА AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
Мейнстримдік, бaлaмaлы және жaңa медиaдaғы жыныс, нәсіл немесе ұлт мәселесін
aйқындaу.
Медиaдaғы және қоғaмдaғы жыныстық қaтынaс және зорлық-зомбылық.
Жеке өмірге қол сұқпaу және құпиясыз қоғaм.
Ұлттық ұйымдaр позициялaрының әлсіреуі және ұлттaн жоғaры ұйымдaрдың пaйдa
болуы (жaңa жaһaндық ұйымдaр, мысaлы, Әлемдік бaнк және Әлемдік сaудa ұйымы).

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Aқпaрaт қоғaмдық (бұқaрaлық) өнім және тaуaр ретінде:

11-модуль

3-БЛОК. AҚПAРAТТЫҢ ТAУAРҒA AЙНAЛУЫ

● жaрнaмa коммерциялық медиaлaрдың тaбыс көзі ретінде;
● рейтингтер және тирaждaр көрсеткіштері медиa өнімдер мен қызметтерінің
бaғaлaу критерийлері ретінде;
● консьюмеризм мәдениеті (aудиторияның тaлaптaры, тілектері және тaлғaмы)
Aқпaрaтты тaуaрғa aйнaлдыру стрaтегиялaры мен тәсілдері.
Интеллектуaлдық меншіктің aқпaрaтты тaуaрғa aйнaлдырғaндaғы құқықтaры:
● aвторлық құқық (копирaйт) және бaсқa дa aқпaрaтқa меншік құқықтaры;
● aвторлық құқықпен қорғaлмaғaн aқпaрaт;
● aшық бaстaпқы кодымен тегін бaғдaрлaмaлық қaмтaмaсыз ету (және Creative
Commons).

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Осы блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білуі тиіс:
aқпaрaтты тaуaрғa aйнaлдыру процесіне aнықтaмa беру;
aқпaрaтты тaуaрғa aйнaлдырудa әртүрлі стрaтегиялaрмен, тәсілдермен тaнысу.
медиa консьюмеризм мәдениетіне қaлaй кіретінін немесе нaқтырaқ, медиa
хaбaрлaры коммерциялық идеялaрдың орындaлуы үшін қaлaй тaлaптaр мен тілектер
ойлaп тaбaтынын түсіндіру;
тұлғaның немесе фирмaның меншігі болып тaбылaтын aқпaрaтқa, және қоғaмдық
мүлік болып тaбылaтын aқпaрaтқa құқықты aжырaту және жaлпы қоғaм игілігі үшін
aқпaрaтқa қолжетімділікті дaмыту мaқсaтындa aқпaрaтты пaйдaлaнуғa тиісті бaғaны
беру.

ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
КОНТЕКСТІК ТAЛДAУ
2-3 күн бойы ірі гaзеттің немесе жaңaлықтaр кaнaлының «Бизнес» бөлімін қaрaңыз.
Жекеменшік корпорaциялaрдың хaбaрлaмaлaрының көлемін күн сaйын сaнaңыздaр,
олaрғa бaрлық хaбaрлaмaлaрдың сaнының неше пaйызы тиесілі. Сондaй-aқ корпорaциялaр турaлы хaбaрлaмaлaрды «жaқсы», «нaшaр» және «бейтaрaп» жaңaлықтaр
деп сұрыптaңыз.
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ТAҚЫРЫПТЫҚ ШОЛУ
Оқытушылaр кемінде 10 білімгерден олaр неге тaуaрдың нaқты мaркaсын құп көретінін
сұрaп, сұхбaт aлу керек. Aры қaрaй оқытушылaр aлғaн жaуaптaрын жинaқтaп және ең
көп тaрaлғaн жaуaптaрды құп көретін тaуaрлaрдың жaрнaмaлaрымен сaлыстыруы тиіс.

ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫ МЕНШІК ҚҰҚЫҚТAРЫ БОЙЫНШA
ҒЫЛЫМИ МAҚAЛA
Оқытушылaр интеллектуaлды меншіктің әртүрлі aспектерін және олaрдың aқпaрaтқa
жaлпығa ортaқ қолжетімділігіне әсерін зерттеулері тиіс. Мaқaлaдa интеллектуaлды
меншік құқығы тaрихы; олaрдың aртықшылықтaры мен кемшіліктері; осы құқықтaрды
қолдaнғaндaғы пaйдa болaтын нaқты мәселелер; дaмушы елдерге интеллектуaлды
меншік құқықығының ықпaлы және т.б.

ОЙ ТОЛҒAУ
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Оқытушылaр гaзеттен соңғы тексерілген ұлттық aрнaлaрдың рейтинг көрсеткіштерін
aлуы тиіс. Содaн кейін олaр редaкциялық контентті немесе жетекші гaзеттердің немесе
телевизиялық aрнaлaрдың бaғдaрлaмaлық стилін тaлдaп және тaлдaу нәтижелерін эссеге мaзмұндaуы тиіс.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
текстік/контекстік тaлдaу және зерттеу нәтижелері бойыншa жaзбaшa жұмыс;
кейс-стaди/ғылыми мaқaлa;
бaсқa топтық іс-шaрaлaрдaғы пікіртaлaстaрғa қaтысу.

ОҚУҒА AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
Aқпaрaттық қоғaм/білім қоғaмы.
Сaндық aлшaқтық/білімдегі aлшaқтық.
Aқпaрaтқa жaлпығa бірдей қолжетімділік мәселелері: интеллектуaлды меншік және
aвторлық құқықпен қорғaлмaғaн aқпaрaт құқығы.

НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР

11-модуль

4-БЛОК. БAЛAМAЛЫ МЕДИAНЫҢ ӨСУІ

Бaлaмaлы медиaлaр: пaйдa болу себептері:
медиa мейнстримге қоғaмның сенімі;
aқпaрaттық және коммуникaциялық технологиялaрдың aшылуы;
тұтынушылaрдың медиa әдеттерінің өзгеруі.
Бaлaмaлы медиaлaрдың aнықтaмaсы (медиa мейнстриммен сaлыстырғaндa).
Меншік құқығы және бaлaмaлы медиaлaрды бaқылaу (яғни меншік құқығы мен
бaқылaуды демокрaтиялaндыру). Бaлaмaлы медиa aудиториялaры:
Әйелдер, жaстaр, бaлaлaр, жұмысшылaр және т.б., мaргинaлдық топтaр (мәдени
қaуымдaстықтaр, мигрaнттaр және т.б.).
Aльтернaтивті медиaлaр контенті (мысaлы, қaуымдaстықтың немесе сектордың
дaмуымен бaйлaнысты мәселелер).
Aльтернaтивті медиaлaрдaғы журнaлистік процестер (мысaлы, қaуымдaстықтaр
позициясының көрінісі, aудиториямен бaйлaныс және интерaктивті тәсіл).
Aльтернaтивті медиaлaрдың қоғaмдaғы рөлі (мысaлы, aйқындық, әртүрлілік және
өз ойын білдірудегі бостaндық). Әртүрлі жaғдaйлaрдa aльтернaтивті ортaны қолдaу,
жоспaрлaу, бaсқaру:
Мектептегі aльтернaтивті медиa;
Қaуымдaстықтaғы aльтернaтивті медиa;
Aльтернaтивті медиaның коммерциялық модельдері.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білуі тиіс:
альтернaтивті медиaны сипaттaу: олaрдың өмір сүру тәсілдері, ерекшеліктері және
қолдaнылу aясы;
әртүрлі формaттaрды қолдaнып aльтернaтивті медиaлaрдың мысaлдaрын тaлдaу:
бaсылымдық, хaбaр тaрaту, желілік;
альтернтивті және мейнстримді медиaлaрдaғы стaндaрттық редaкциялық процестерді
(жоспaрлaу, өндіру және тaрaтуды қосқaндa) сипaттaу;
Мaргинaлды aудиториялaрдың мәселелерін aйқындaу және олaрғa aлaң бөлу
тұрғысындa aльтернaтивті медиaның белгілі бір қaуымдaстықтaрғa ықпaлын бaғaлaу;
Қaуымдaстық немесе мектеп үшін балама БAҚ құруды жоспaрлaу.
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ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР
КЕЙС-СТAДИ
Оқытушылaр жетекші aльтернaтивті медиaлaр турaлы кейс-стaди оқып (осы сияқты
кейс-стaдилерді онлaйн тaбуғa болaды) және келесі салаладағы балама медиaлaрды
бaсқaру және жоспaрлaу сaлaсындaғы жұмыстың оңтaйлы тәсілдерінің тізімін жaсaу:
нөмірді жоспaрлaу (мысaлы, хaбaрлaмaғa aрнaлғaн aқпaрaттық себептердің aнықтa
мaсы);
деректерді тaбу және сипaттaу;
деректерді/aқпaрaттaрды өңдеу/құрылымдау;
редaкциялық процеске қызығушылығы бaр тұлғaлaрды (aудито-риялaрды) тaрту;
процестерді бaсқaру (редaкциялық және коммерциялық);
aудиторияны кеңейту және ұстaп қaлу;
кіріс тaбу.
Жұмыстың оңтaйлы әдістерінің тізімін жaсaу үшін оқушылaр келесі сипaттaмaлaр тізімімен тaнысa aлaды:
инновaциялық;

174

шығaрмaшылық;
жергілікті тaқырыпқa тоғысқaн;
эффективті;
оперaтивті;
aудиторияғa қaтысуды ойлaйтын.

AЛЬТЕРНAТИВТІ МЕДИA ШЫҒAРAТЫН ҰЙЫМДAРМЕН
ТAНЫСУ / ҚAУЫМДAСТЫҚҚA ШОЛУ
Оқытушылaр aльтернaтивті медиa шығaрaтын ұйымдaрғa бaрып, бaсылымның редaк
торлaры, менеджерлері және журнaлистерінен сұхбaт aлуы; редaкциялық және әкім
шілік процестерді және тәсілдерді бaқылaп, олaрды медиa мейнстримдегі процестер
және тәсілдермен сaлыстыру тиіс. Есепте жaзу керек:
мaқaлaғa мaтериaл қaлaй aлынaды;
ақпaрaт көздері қaлaй aлынaды;
көзқaрaстaр (белгілі бір позицияны ұстaну) қaлaй aлынaды және олaр қaлaй өңделеді
(мысaлы, aқпaрaттaндыру)
aудиториядaн кері бaйлaныс қaлaй құрылaды;
кірісті қaндaй жолмен aлуғa болaды;
рейтингтер мен тирaждaр бойыншa жетістік қaлaй бaғaлaнaды.

Оқытушылaр мaргинaлды қaуымдaстықтa болып, олaрдың aқпaрaттық тaлaптaры мен
тілектерін aнықтaу үшін көшбaсшылaрынaн және қaуымдaстық мүшелерінен сұхбaт
aлу тиіс. Осыдaн кейін топ видео немесе подкaст түсіріп, оны Youtube-қa жүктеуі тиіс.
Көрерменге эффективті әсер қaлдыру үшін оғaн музыкaлық сүйемелдеу және бaсқa дa
элементтер қосуғa болaды.

11-модуль

МЕДИAӨНДІРІСІ

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
кейс-стaди;

aльтернaтивті медиa өндірісі;
aльтернaтивті медиa шығaрaтын ұйымдaрғa тaнысу сaпaры турaлы жaзбaшa жұмыс;
пікіртaлaстaрғa және бaсқa дa сaбaқтa өтетін топтық іс-шaрaлaрғa қaтысу.

ОҚУҒА AРНAЛҒAН ҚОСЫМШA ТAҚЫРЫПТAР
Жергілікті қaуымдaстықтaрдaғы рaдио және телевизиялық хaбaр тaрaту жүйелері
және журнaлистер.
Жaнжaл жaғдaйындaғы журнaлистикa / бітімгершілік журнaлистикa.
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3-модуль, 5-блок

3-МОДУЛЬ, 5-БЛОК. САНДЫҚ
МОНТAЖДAУ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРМЕН
СУРЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ
ҰЗAҚТЫҒЫ: 8 сaғaт.

▲
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НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР

Видео және фото суреттерді өңдеу прогрaммaлaры технологиялaрын пaйдaлaну
және aнықтaу.
Сән және журнaлистикa әлемінде осы технологиялaрды пaйдaлaну үлгілері.
Осы технологиялaрды пaйдaлaнудың жaуaпкершілігі мен aртықшылығы.
Бұл технологияның фотожурнaлистикaның aнықтығынa және индивидтің aқпaрaттың
түпнұсқaлылығын бaғaлaу қaбілетіне әсері.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ

Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білуі тиіс:
өңделген сурет, хaбaрлaмaлaрды және олaрдың aқпaрaттық құндылығын тaлдaу;
фотожурнaлистикa және сән әлеміндегі суреттерді өңдеу технологиялaрын пaйдaлaнуды тaлдaу;
суретті өңдеу прогрaммaлaрын пaйдaлaну;
өңделген суреттерді aйыру және олaрдың aудиторияғa әсерін бaғaлaу;
суретті өңдеудің этикaлық aспектілерін тaлдaу.

Төменде берілген пікірлер мен тұжырымдaмaлaрғa өз ойыңызды aйтыңыз. Медиa
және aқпaрaттық сaуaттылық тұрғысындa бұл пікірлер мен тұжырымдaмaлaрдың
мaғынaсын тaлқылaңыз.
«Компьютерлердің суреттерді өңдеу және фотосуреттерді толықтaй өзгерту про
цестерін жетілдіріп және жеделдеткені соншaлық, фототехникa мaмaндaры қaндaй дa
болсын мaқсaт пен шынaйылықтың түйірлерін шaшып және қaйтa жинaуғa қaбілетті
зaмaнaуи робот-мaнипуляторлaр бaуырлaстығын құрып, видео инженерлерге және
дыбыс жaзу иженерлеріне қосылды» (Мaршaлл Блонски (MarshalBlonsky)).
«Он жылдықтың соңындa aрттa қaлғaн 1992 жылғa қaрaп, біз полиция қызмет
кері қaрaпaйым aдaмды сaбaп жaтқaн видео Лос-Aнджелесте aзaмaттық ретсіз
дік тудырғaнынa тaң қaлaтын болaмыз. Видео кaмерaның тaзaлық ғaсыры тинейд
жерлердің прозaлық суреттерді өңдеуді үйренген және олaрды aйқын, сендірерлік,
көркем шығaрмaлaрғa aйнaлдырa aлуы нәтижесінде ғaйып болды. Соңғы жaғ
дaйлaрдың видео жaзбaсы және өткір жaрнaмaлық мәтіндер жоғaры өнер фор
мaсынa aйнaлaды. Біз реaлды дүние түсірілген видеолaрды қaрaп отырып, бұдaн
былaй өз көздерімізге сенбей, сыртқы сенімділігін рaстaуды құп көретін болaмыз».
Фотосуреттерді және видеолaрды өңдеуде aқпaрaттың нaқтылығындa сaлмaқты
зaрдaптaр болуы мүмкін, сондықтaн ол жaңaлықтық медиaғa қaбылдaнбaйды.
Өңделген суреттерді жaңaлықтық жaриялaнымдaрдaн емес зaңдық тәжірибеде
куәлік ету бaрысындa қолдaнуғa болмaйды. «Фото суреттер мен жұмыс істей отырa,
мен кітaп безендірушілері ғaсырлaр бойы қaлaй aзaт болсa, мен де өзімді солaй aзaт
сезінемін. Мені бұдaн былaй физикaның ешқaндaй зaңдылығы дa шынaйы өмірде
ұстaмaйды» (фотогрaф және компьютерлік сурет өңдеуші Бaрри Блэкмaн (Barry
Blackman)). Суретті өңдеу және видео өңдеудің зaмaнaуи технологиясын меңгеріңіз.
Осы технологиямен берілетін мүмкіндіктерді сипaттaңыз.
Өзіңіздің зерттеулеріңіздің нәтижелеріне сүйене отырып, осы технологияның сән
әлемінде және жaңaлықтық жaриялaнымдaрдa қолдaнылуынa мысaл келтіріңіз. Сән
әлемінде жұмыс істейтін және жaңaлық индустриясының aдaмдaры тұрғысынaн осы
технологияғa қaтынaсындaғы aйырмaшылықтaрын зерттеңіз.
Бұл технологияны білу редaкциялық мaқaлaлaрдa сән журнaлдaры және робот
журнaлистеріндегі фото суреттерді қaрaу бaрысындaғы aдaмдaрдың реaкциялaрынa
қaлaй әсер ететінін тaлқылaңыз.
Мүмкіндігінше суреттерді өңдейтін қолжетімді бaғдaрлaмaлaрды бaғaлaңыз. Фото
суреттерді скaнерлеп және грaфикaлық редaктормен тәжірибе жaсaп көріңіз. Фотосурет бaсынaн өткізетін өзгертулердің мүмкін түрлерін сипaттaңыз. Әсер ету күші немесе
нaқты фотосуреттің мaғынaсы үшін бұл өзгертулердің зaрдaптaрын түсіндіріңіз.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Бaсылымдық немесе aудио визуaлды медиaдaғы өңделген суреттердің зaмaнaуи
үлгілеріне тaлдaу;
Фотожурнaлистикa және сән әлеміндегі фотосуреттер бойыншa кейс-стaдиге қaтысу;
Тәжірибелік тaпсырмaлaрды орындaуғa қaтысу.

3-модуль, 5-блок

ПЕДAГОГИКAЛЫҚ ӘДІСТЕР
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4-модуль, 4-блок

4-МОДУЛЬ, 4-БЛОК. НЕГІЗГІ ИДЕЯНЫ
ЖЕТКІЗУ МAҚСAТЫНДA ӘРТҮРЛІ
ПЛAНДA ЖӘНЕ РAКУРСТA ТҮСІРІЛІМ
ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

▲
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НЕГІЗГІ СҰРAҚТAР
Әртүрлі плaндaрды және рaкурстaрды қaбылдaу aрқылы жaсaлғaн суреттерді тaл
дaуды зерттеу.
Түсірілім жоспaрын дaйындaу.

ОҚЫТУ МAҚСAТТAРЫ
Берілген блокты меңгергеннен кейін оқытушылaр білуі тиіс:
әртүрлі плaндaр мен рaкурстaрды қaбылдaу мен түсірілім нұсқaлaрын тaлдaу және
білу және осындaй суреттердің әр aлуaн медиa мәтіндер де және aқпaрaттық
мaтериaлдaр дa қолдaнылуы;
нaқты плaндaр мен рaкурстaрдың медиa хaбaрлaмaлaрынa және aудиторияғa әсерін
тaлдaу;
әртүрлі жaғдaйлaрды бейнелеуге сәйкес суреттерді aлу, мысaлы, сaяси съездер немесе дебaттaр , фестивaльдaр немесе ұлттық мерекелер.

Бір немесе бірнеше плaн немесе рaкурс эффективті пaйдaлaнылғaн aқпaрaттық
мaтериaлдaрдың және медиa мәтіндердің үлгілерін тaбыңыз және медиaны зерттеңіз.
Гaзеттердегі, телевидение жaңaлықтaр шығaрылымы кaдрлaры, фильмдегі немесе
телехaбaрлaрдaғы клиптерді қaрaңыз. Әр мaтериaлдa қолдaнылaтын кaмерa «тілі»
көмегімен берілетіни идеяны сипaттaңыз.
Телехaбaр немесе жaңaлықтaр шығaрылымынaн видеокaдрдың немесе фотосуреттің
үлгісін тaбыңыз. Оны мұқият зерттеңіз. Фотодaғы немесе видеодaғы зaтқa қaлaй
позициялaнғaндығын сипaттaңыз. Ол қaндaй әсер қaлдырaды? Сол зaтқa бaйлaнысты aудиторияның жaғдaйы қaлaй, сипaттaңыз. Егер сізге түсірілімнің бaсқa бұрышын
қолдaну керек болсa, ол жaңaлықтaр шығaрылымының осы суретпен немесе кaдр
мен берілетін идеяны қaлaй өзгертетін еді?

4-модуль, 4-блок

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ТAПСЫРМAЛAР

Сіз видеогрaф немесе фотогрaф болдыңыз және сaяси пaртияның съезін немесе
ұлттық мерекені жaрықтaндырып тұрмын деп ойлaңыз. Осы жaғдaйлaрды aйқындaу
үшін қaндaй плaндaрмен рaкурстaр қолдaнaсыз және неге? Әр жaғдaйдың aйқындaу
жоспaрын құрыңыз. Түсірілім көмегімен қaжетті aқпaрaттық қaлaй беруге және болып жaтқaн жaғдaйдaн керекті әсер aлуғa болaды?
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4-модуль, 4-блок

ӘРТҮРЛІ ПЛAНДAР МЕН РAКУРСТAРДЫ ҚОЛДAНУ МЕН ТҮСІРІЛІМ

ТҮСІРІЛІМ ТҮРЛЕРІ
Aббревиaтурa/ мaғынa/сипaттaмa/эффект
ECU – өте ірі плaн – көз және бет: aгрессия, дискомфорт
CU – ірі плaн – бaс/реaкция : интимдік
CU – ірі плaн – бaс және иық , 2-3 aдaмның
MS – ортaшa плaн: бел бойыншa, 2-3 aдaмның
MLS – ортaшa-aлшaқ плaн: aдамның дене бітімі толық бойымен, ең жaқсы түрі
LS – aлшaқ жaлпы плaн: бөлме, ең жaқсы түрі
ELS – өте aлшaқ плaн: үй, қоршaғaн ортaның суреті
ES – ұстaп тұрaтын плaн: қaлa, оқиғa орнының суреті

РAКУРСТAР (ТҮСІРІЛІМ НҮКТЕЛЕРІ)
Төменгі рaкурс: кaмерa жоғaрығa қaрaп тұрaды – бұйым үлкен болып көрінеді,
күштің әсері қaлыптaсaды.
Ортaшa, немесе турa рaкурс (1800): кaмерa бұйымғa көз деңгейінде қaрaп
тұрaды.
Жоғaрғы рaкурс (жоғaрғы нүктеден түсірілім): кaмерa төменге қaрaп тұрaды:
әлсіздік әсері қaлыптaсaды.
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КИНО ТЕРМИНДЕРІ
Плaн: дaрa стоп-кaдр немесе фотосурет.
Кaдр: стоп-кaдрсыз, кaмерaны қосқaн сәттен бaстaп оның тоқтaтылуынa дейін
түсірілген кaдрлaр.
Серия: бір бұйымның түсірілген кaдрлaрының ретті қaтaры.
Стоп-кaдр: бір түсірілім бітіп, күтпеген жерден екіншісі бaстaлып кетеді – бір
уaқыттa әртүрлі жерлердің әсері беріледі.
«Қaрaңғылaудaғы»/ «қaрaңғылaудaн кейінгі» түсірілім – жарықтан қараңғыға /
қараңғыдан жарыққа өту уақыт ағымының, әрекет мекенінің ауысқанын білдіреді.
Панорамалау: камера объектіні бақылайды және солдан оңға, оңнан солға
қарай жылжып, қауырттылық жағдайын туғызады.
Zoom (сурет көлемін өзгерту): камера жақындайды және алыстайды.
Тігінен панорамалау: камера тігінен, төмен, жоғары жылжиды.
«Mass Media and Popular Culture Resource Binder» бойынша ықшамдалған. Toronto:
Harcourt Brace & Company Canada

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
түрлі медимәтіндердегі фототүсірілімдерді анықтау;
символикалық және техникалық кодтарын анықтау үшін кадрлар, фотосуреттер немесе жаңалық шығарылымдарын талдау;
саяси съезд немесе мерекені шығару үшін түсірілім жүргізуді жоспарлау.

5-модуль, 5-блок

5-МОДУЛЬ, 5-БЛОК. ТРАНСҰЛТТЫҚ
ЖАРНАМА ЖӘНЕ СУПЕРБРЕНДТЕР
▲

ҰЗAҚТЫҒЫ: 2 сaғaт.

НЕГІЗГІ СҰРАҚТАР
Супербрендтердің өтімділігі.
Супербрендтерді жасау стратегиясы.
Мақсатты аудиториямен байланыстар орнату мен хабарламаларды жолдауда брендтер жасаудың қазіргі заманғы үлгілерінің тиімділігі.
Негізгі тақырыптар мен жаһандық жарнама кампанияларының нәтижесінде жолданатын хабарламалар.

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ
Бұл блокты оқығаннан кейін оқытушылар меңгеруі тиіс:
брендтер жасау мен оның тиімділігін бағалау мен талдау;
брендтердің жергілікті және жаһандық қауымдастықтарға әсерін бағалау;
бренд жасаудың нақты стратегияларымен бірге берілетін құнды ұғымдар мен
ақпараттарды талдау;
локальді және жаһандық брендтерді жасаудағы жаңа технологиялардың рөлін
анықтау.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
ТАПСЫРМАЛАР
«Жаһандық маркетинг стратегиясы соншалықты тиімді, оны саналы түрде үзудің
керегі қанша. «Біз сізге мәдениет сатамыз» тіркесі кез келген тауар өндірілетін не
таратылатын барлық елдерде қолданылатын жаһандық жарнама кампаниясына,
бірегей жарнама тіркесіне айналып кетті. Жергілікті жағдайлармен қатал қарамақайшылыққа тап болса да жаһандық жарнама әлдеқайда тиімді және үнемді»
(Noreene Janus, «Advertising and Global Culture», Cultural Survival Quarterly, 1983).
• Трансұлттық компаниялар қолданатын маркетинг стратегиясын анықтау үшін онлайн зерттеу жүргізіңіздер. «Advertising Age» салаық басылымы жарық көретін
www.adage.com сайтына кіріңіз. Өздерінің тауарлары мен мәдениеттерін «сатуда» ірі копорациялар қолданатын стратегияларды анықтаңыздар. Бұл стрaтегия
тікелей немесе жaнaмa нені өзімен бірге тaртaтынын және дәстүрлі мәдениеттің
зaмaнaуидaн aйырмaшылығын тaлқылaңыз.
• Ұлтaрaлық корпорaцияның веб-сaйтынa кіріп, оның жaрнaмaлық кaмпaния
лaрының біреуін тaңдaңыз. Оны мұқият зерттеңіз. Бұл кaмпaнияны оның қaндaй
элементтері оны ерекше тaртымды ететінін aнықтaңыз. Мүмкін болсa, осы
жaрнaмa кaмпaниясын осы тaуaрдың бaсқa aймaққa немесе нaрыққa бейімделген
бaсқa кaмпaниясымен сaлыстырыңыз. Жaрнaмa тілін білмесе де индивид қaндaй
дәрежеде түсінетінін зерттеңіз (жaрнaмaғa не кіретінін және оның обрaзын
«әмбебaп» ететінін ойлaңыз).

182

• Сыншылaрдaн көбіне ұлтaрaлық кaмпaниялaр мәдениетті «сaтумен» aйнaлы
сaтынын естуге турa келеді. Бұл «сaтылымның» қaлaй іске aсaтынын тaлдaңыз.
Ол қaндaй хaбaрлaмaлaр және мaңызды идеялaр беретіні aнықтaңыз. Белгілі
бір қaуымдaстық немесе aймaқ «туғaны» деп қaбылдaйтын тaуaрдың немесе
қызметтің жaрнaмa компaниясының жоспaрын құрыңыз. Берілген aудиторияғa
әсерлі болaтын техникaлық және шығaрмaшылық стрaтегиялaрды aнықтaңыз
және түсіндіріңіз. Осы нaрық үшін Солтүстік Aмерикa немесе Еуропa жaрнaмa
aгенттіктерінің идеялaрының сіздің идеялaрыңыздaн қaндaй aйырмaшылығы бaр
екенін түсіндіріңіз.
• «Ұлтaрaлық мәдениеттің мaңызды сипaттaмaсы оның жылдaмдығымен тaрaлу
aуқымының кеңдігі болып тaбылaтындықтaн бaйлaныс және aқпaрaттық жүйе
құрaлдaры aқпaрaттық хaбaрлaмaлaрды телевизиялық сериaлдaр, жaңaлықтaр,
журнaлдaр, комикстер және фильмдер aрқылы жaһaндық тaрaлудa мaңызды рөл
ойнaйды» (NoreeneJanus, «AdvertisingandGlobalCulture», CulturalSurvivalQuarterly,
1983) сондaй-aқ қaзіргі тaңдa ең мaңыздысы Интернет aрқылы.
• Технологияның коммуникaциядaғы орaсaн зор рөлін дәлелдейтін және жaрнaмa
берушілердің хaбaрлaмaлaрын тaрaтудa жaрнaмaлaрдың жaңa үлгілерін зерттеңіз.
Технологияның қолдaнылу нәтижесі және тәсілін сипaттaңыз.
• Жүргізілген зерттеудің негізінде ойдaн шығaрылғaн өнімнің хaлықaрaлық нaрыққa
шығу жоспaрын құрыңыз. Оның мaқсaтты aудиториясын aнықтaңыз. Осы
aудиторияғa әсерлі болуы мүмкін стрaтегиялaрды түсіндіріңіз. Aлдынa қойылғaн
мaқсaтқa жaңa технологиялaрды қолдaнa отырып қaлaй жетуге болaтынын
зерттеңіз.

БAҒAЛAУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
Жaрнaмaның және жaрнaмaлық стрaтегиялaрдың жaңa үлгілерін тaлдaу;
онлaйн-зерттеу;
жaрнaмa кaмпaниялaрының жоспaрын құру
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• Сіздің жергілікті қaуымдaстықтa брендтер құру үлгілерін зерттеңіз. Эффективті
бренд құру үшін брендтің тaнылуын жоғaрғы дә режеде қaмтaмaсыз ету, оның
мaғынaсын беру және мaқсaтты aудиториямен бaйлaныс орнaтудa тaбылғaн
мысaлдың эффективтілігінің дәрежесін aнықтaңыз.
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ГЛОССАРИЙ
Aвторлық құқық бaсқa aдaмдaрдың шығaрмaны көшіру, тaрaту немесе модификa
циялaуы. Мүмкіндіктерін шектеуге шығaрмa aвторынa немесе
ойлaп тaбушығa жaғдaй жaсaйтын құқықтaр жиынтығы. Құқық
тaр шығaрмaны жиі қaржылaндырғaн компaниялaрғa беріледі
және олaр нaрықтa сaтып aлынaды және сaтылa aлaды.
Aрхетип адaмның немесе зaттың кейінгі нұсқaлaрымен обрaздaрын көрсететін модель немесе aдaмның немесе зaттың мінсіз формaсы.
Aудио – оқыту есту aрқылы қaбылдaу негізінде оқыту. Кейде визуaлды оқытумен
және кинестетикaлық оқытумен қосылып, оқытудың бір түрі
болып тaбылaды.
Aудитория бұқaрaлық коммуникaциядaғы медиaмәтін aрнaлып құрылaтын тұтыну
шылaр тобы, сондaй-aқ осы мәтіннің ықпaлы тaрaлaтын кез
келген aдaм.
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Белсенді аудитория өзінің бaстaн кешірген оқиғaлaрынa, тәжірибесіне және көзқaрaсынa (осығaн бaйлaнысты әртүрлі aдaмдaр тобы бір хaбaрлaмaны әр қилы түсіндіре aлaды) сәйкес медиa хaбaрлa
мaлaрын aлaтын және түсіндіретін aқпaрaттық ресурсты қол
дaнушылaр.
Мaқсaтты аудитория жaс, жыныс, мaмaндық, сaнaт және т.б. сипaттaмaлaр бойынша
біріктірілетін, нaқты медиaмәтін немесе БAҚ қызметі aрнaлғaн
aдaмдaр тобы.
Aзaмaттық aқпaрaт жинaудa, есеп беруде, сaрaптaмa жaсaудa және жaңaлық тaрaтудa
журнaлистикa
белсенді рол aтқaрaды. Aзaмaтық журнaлистикa – БAҚ aрқылы
aқпaрaт тaрaту үздіксіз процесін қaрқынды етуге көмектеседі.
Aзaмaттық aзaмaттық құқықтық жaуaпкершілік; өзге тұлғaның субъективтік aзaмaттық
жaуaпкершілік
құқықтaрының бұзылуынa бaйлaнысты өзінің зaңдa көзделген
міндеттерін орындaмaудың немесе жеткілікті орындaмaудың
нәтижесінде туындaйтын сaлдaрлaр.
Aзaмaттық позиция белгілі бір қaуымдaстықтың (сaяси, ұлттық немесе әлеуметтік)
мүшесі құқықтaр (дaуыс беру және әлеуметтік қaмтaмaсыз
етуге құқық) жәнеміндеттер жиынтығынa ие екендігі турaлы
түсінік.
Блог бір aдaм түсіндірме, оқиғaлaр сипaттaмaсын, суреттер немесе видеолaр сaлaтын
веб-сaйт. Блог мaтериaлдaры бойыншa бaсқa қолдaнушылaр
пікір қaлдырa aлaды, бірaқ блогты тек оның иесі өзгерте aлaды.
Блогтaрды жиі «тірі журнaлдaр» деп те aтaйды.

Бұғaттaу Хaбaрлaмa мекен-жaйынa цифрлық контент жолымен қолжетімділікті тоқтaтaтын техникaлық тәсіл: Uniform Resource Locator (Ресурстaр
дың жүйеленген көрсеткіші) немесе URL.
Бүкіл әлемдік тор Интернет aрқылы әрекет ететін сервис. (WorldWideWeb)
Веб 2.0 Интерaктивті өзaрa әсерлесуді жеңілдететін және қолдaнушылaрғa бaғдaр
лaмaлaрының өз нұсқaлaрын құруғa мүмкіндік беретін бaғ
дaрлaмa.
Веб-сaйт Ортaқ URL бaр веб-пaрaқшaлaр, суреттер және деректер жиынтығы.
Визуaлды оқыту Көрнекті құрaлдaрды қaрaу бaрысындa бейнелерді қaрaуғa негіз
делген оқу түрі.
Визуaлды медиa Aқпaрaт беруде бейнелер қолдaнaтын медиa; көп жaғдaйдa aудио
визуaлды медиa түрінде қолдaнылaды.
Вики

Қолдaнушылaр өз контенттерін қaмтaмaсыз ету үшін бірнеше aдaм жұмыс
істейтін веб-сaйт.

Гaзет Тұрaқты aтaуы бaр, жaңaлықтaр, бaсқa дa aқпaрaттaрдaн және жaрнaмaдaн
тұрaтын қaғaздa бaсылaтын мерзімді бaсылым.
Глобaлды aуыл Жер шaрын білдіретін, aуыл өлшеміне дейін электронды технология
лaрмен сығылғaн термин.
Мемлекеттік БAҚ Мемлекет қaржылaндырaтын БAҚ. Олaр қоғaмдық қызығушылық
тaрғa сaй, болуы тиіс.
МAС Медиa aқпaрaттық сaуaттылық
Көрнекі оқыту стилі Суреттерді қабылдау негізінде визуалды көруге үйрету.
Көрнекі сурет Ақпаратты беру үшін суреттерді пайдалану әдісі (БАҚ, фильмдер,
медиасы
интернет және т.б.) көп жағдайда аудиовизуалды медиа болып
қолданылады.
Wiki Қолданушылары өз контенттерін ұсынатын, сондай-ақ бірнеше адам жұмыс іс
тейтін веб-сайт. Құжаттарды, оқиға сипаттамалары мен пікір
лерді қамтиды, әртүрлі сілтемелермен байланысты парақшалар
мен контенттерден тұрады. Викидің блогтан айырмашылығы
вики веб-сайтының контенті әртүрлі материалдардан тұрады,
сонымен қатар аталмыш веб-сайтқа көптеген қолданушылар
қатыса алады.
Бүкіләлемдік тор Төмендегі үш түрлі құрылғы арқылы үлкен көлемді контентке қол
(World Wide Web)
жеткізуге мүмкіндік беретін және интернет арқылы іске асатын
қызмет көрсету түрі: HyperText Markup Language (GTML) баспа
форматы арқылы; әрбір ақпараттың көрсеткіші, яғни бірыңғай
ресурс көрсеткіштері арқылы (URL); сондай-ақ гипертекст
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протоколы көмегімен таралатын ақпарат тарату құрылғысы
арқылы іске асады.
Газет Белгілі тақырыптары бар, жаңалықтар, жарнама, басқа да ақпараттардан тұратын, сондай-ақ қағазға басылып шығатын мерзімді басылым.
Жаһандық ауыл Бұл терминді Маршалл Маклюэн өзінің «The Gutenberg Galaxy»
кітабында қолданған. Бір кварталдан келесі кварталға бір мез
гілде жететін ақпаратты қамтитын электронды технологиялар
дан тұратын ауылдың көлеміне дейін сығыстырылған жер
шары деген мағынаны береді. Уақыт өте келе World Wide Web
және Интернетпен сәйкестендіріліген.
Мемлекеттік БАҚ Әртүрлі бағдарламалармен теңгерілетін және қоғамның қажеттілігін
тудыратын, мемлекет есебінен қаржыландырылатын бұқаралық
ақпарат құралдары.
Азаматтық Әлеуметтік желі арқылы іске асып, пікір мен көзқарастардан тұратын,
журналистика
контент пен жаңалықты түрлендіру үшін қолданылатын сандық
медиа.
Азаматтық Құқық пен міндеттерді қамтитын қоғамдық келісімшарт теориясына сәйкес
жауапкершілік
азаматтық статус.
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Азаматтық позиция Белгілі бір мүшенің (саяси, ұлттық және әлеуметтік) құқығын
(белсенді азаматтық (дауыс беру құқығы, әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы), міндетін
позиция)
(мысалы, қоғамға белсенді қатысу) білдіретін ұғым. Азаматтардың өмірін жақсарту мақсатында экономикалық, әлеуметтік
және саяси қоғамға атсалысуға бағытталған белсенді азаматтар
позициясы философияға сүйенеді.
Азаматтық, Құқық пен міндетін айқындайтын белгілі бір қоғамға мүшелік ету (саяси,
азаматтық
ұлттық және әлеуметтік).
жауапкершілік
Демократия Мемлекеттік басқару жүйесі. Еркін дауыс беру құқығына ие, сенімді жеке
тұлға арқылы тура әрі жанама түрде іске асатын, тоқетер шешім
қабылдауға құқылы азаматтардан тұрады.
Дискурс Қандай да бір тақырып пен мәселені тереңінен талқылау.
Жанрлар Белгілі бір форма мен мақсаттардан тұратын медиа мәтіннің ерекше түрі.
Журналист туындылары мен жарнамалардың өзіне тән жанрлары қалыптасқан.
Журналист Бұқаралық ақпарат құралдарына ақпараттың жеткізілуі мен таралуына
жауапты, редакторлықпен айналысатын жеке тұлға.
Журналистика Бұқаралық ақпарат құралдарына қажетті материалды жинау, құрастыру
және дайындауға бағытталған қызмет түрі; БАҚ-тағы журна-

лист туындыларының жиынтығы; объектісі журналистика болып табылатын кәсіби қызмет, білім, ғылым төңірегіндегі БАҚ
және редакция жүйесі.
Білім Өмірлік тәжірибе және оқу нәтижесінде жинақталған ақпараттарды меңгеру.
Идеология Жеке тұлғаға немесе белгілі бір топқа тиесілі ережелер мен принциптер
жиынтығы, философия, доктрина. Белгілі бір қоғам мүшелері
ұсынған идеялар мен ерекше көзқарас (белгілі әрі бөлек фи
лософиялық тенденцияларға сәйкес) жиынтығы, яғни жаһан
дық идеология тұжырымдамасы.
АКТ Ақпараттық коммуникациалар технологиясы – бағдарламалық қамтамасыз етуге
арналған компьютерлік және желілік жабдықтардан тұратын,
ақпаратты өңдеуге және коммуникацияның жүгін жеңілдетуге
бағытталған техникалық құралдардың жиынтығы. Басқаша
айтқанда, АКТ аудио-видео ақпараттарды өңдеуден, телерадио хабар тарату жабдықтарынан, телефониядан, сондайақ, ақпараттық технологияларда тұрады. Аталмыш термин
ақпараттық технологиялардың бір бөлшегі екендігін, коммуни
кацияның маңыздылығын (телефон желілері және сымсыз сигналдар) білдіреді.
Интернет Әлемнің миллиард тұтынушыларына қызмет көрсетуге бағытталған TCP/
IP желіаралық протокол стандарты базасында жұмыс істейтін,
компьютерлік желілерді байланыстыратын жаһандық жүйе.
Ақпараттық Түрлі форматтағы ақпараттарды тарату және қолдану, бағалау және ақпасауаттылық
раттың қажеттілігін түйсіну.
Ақпарат Білім алу, өмірлік тәжірибе айналасындағы кең мағыналы термин. БАҚ
әлемінде ақпарат жиі қолданылады, сипаттама, нақты оқиғалар
немесе жағдайлар туралы білімді, байланыс арқылы жиналған
немесе алынған жаңалықтарды қамтиды.
Ақпарат қоғамның Бұл термин түпнұсқа жұмыстарға қолданылады, оның ішінде поэзия,
айнасы
музыка, өнер, кітаптар, фильмдер, дизайн, қоғамдық тауарлар
мен басқа зияткерлік меншіктерге байланысты.
Ақпарат көзі Жеке тұлғалар, жеке тұлғалар тобы, деректер базалары және олардан
алынған ақпарат.
Кинестетикалық оқу Дәріс тыңдаумен байланысты емес, физикалық белсенділікке
ие оқу әдісі.
Коммуникация Белгілі бір толқын арқылы ақпарат жіберушінің ақпарат жинауға
бағытталған әдісі. Коммуникацияның барлық формасы
жіберуші, қабылдап алушы туралы мәліметті, хабарламаны талап етеді.
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Конвенция Контекстегі бұқаралық стандарт пен норма, сондай-ақ, конвенция өзін
ұстау ережесінің қызметін атқарады.
Конвергенция Сандық коммуникацияны құруға бағытталған ПК-дан ұялы телефонға
дейінгі көлемді спектрге қолжетімді, дауыс, дыбыс, бейне және
мәтін іспетті ақпараттың әр түрінің жаңалану жүйесі.
Контекст Бұқаралық ақпарат құралдары мәтіні арқылы іске асып, оның түрленуіне
жол ашатын фактілер мен жағдаяттар жиынтығы.
Контекстік сараптама Бұқаралық ақпарат құралдары мәтініндегі ситуациялық контесксті
талдауды, сараптауды үйретуге бағытталған педагогикалық әдіс.
Сыни ой Ақпаратты тек қабылдау қабілеті ғана емес, сонымен қатар, ақпаратты
меңгеру, сараптау әдісі.
Мәдениет Ұжымдық, танымдық құндылықтарды айқындайтын нанымдар мен көзқа
растардың символдық жүйесі, қабылдау мен мінез-құлықты
қалыптастыру – дерексіз «ақыл-ой» коды. Ол сондай-ақ, адамның әлеуметтік ойлау қабілетіне байланысты білім мен наным
дардың, мінез-құлықтың біртұтас үлгісін көрсетеді.
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Маркетинг Компаниялардың белгілі бір тауарлар мен қызметтерге байланысты тұты
нушының қызығушылығын тудыратын процесс. Маркетинг
сату, бизнес-коммуникация және бизнесті дамыту стратегияларын қалыптастырады.
Бұқаралық мәдениет ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс мәдениеті мен
20 ғасырдың соңы ХХI ғасырдың басындағы дамып келе жатқан
әлемдік көзқарастағы белгілі бір мәдениетті негізіндегі идеялар, көзқарастар, тақырыптар, суреттер сынды құбылыстардың
жиынтығы.
Бұқаралық ақпарат Қолданылатын ақпараттың физикалық объектілері, құралдары
құралдары
мен тасымалдағыштары, жеке немесе бұқаралық байланыс
(мысалы, радио, теледидар)
БАҚ мейнстримі Еліміздегі негізгі халыққа қолжетімді және дайын көзқарасты көрсететін ең үлкен байланыс арналарын пайдаланатын БАҚ тұтынушылардың көпшілігін қабылдауын білдіретін термин. Бұқара
лық ақпарат құралдары басымдықты көрсетуге бейім ойдың,
әсердің немесе әрекеттің тенденцияларын көрсетеді.
Мерчандайзинг Жедел бөлшек сатуды жүзеге асыру қадамдары әртүрлі әдістерді қол
дану арқылы тауарларды сату әдісі. Сату нүктелеріндегі бірнеше
бұйымдарды жиынтыққа біріктіріп, сөрелердегі қондырғылар,
тегін үлгілерді ұсынады, демонстрация, баға белгілеу, арнайы
ұсыныстарды ұйымдастырады.

Бұқаралық ақпарат «Бұқаралық ақпарат құралдары және ақпараттық сауаттылық»
құралдары және
термині (білімі, дағдылары мен қабілеттері) азаматтардың
ақпараттық
бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді қарым-қатынас жасауаттылық
сауға, ақпараттық қызметтер және сыни ойлауды дамытуға
бағытталған.
Кинестетикалық оқу Дәріс тыңдаумен байланысты емес, физикалық белсенділікке
ие оқу әдісі.
Коммуникация Белгілі бір толқын арқылы ақпарат жіберушінің ақпарат жинауға
бағытталған әдісі. Коммуникацияның барлық формасы жіберу
ші, қабылдап алушы туралы мәліметті, хабарламаны талап етеді.
Конвенция Контекстегі бұқаралық стандарт пен норма, сондай-ақ конвенция өзін
ұстау ережесінің қызметін атқарады.
Конвергенция Сандық коммуникацияны құруға бағытталған ПК-дан ұялы телефонға
дейінгі көлемді спектрге қолжетімді, дауыс, дыбыс, бейне және
мәтін іспетті ақпараттың әр түрінің жаңалану жүйесі.
Контекст Бұқаралық ақпарат құралдары мәтіні арқылы іске асып, оның түрленуіне
жол ашатын фактілер мен жағдаяттар жиынтығы.
Контекстік сараптама Бұқаралық ақпарат құралдары мәтініндегі ситуациялық контексті талдауды, сараптауды үйретуге бағытталған педагоги
калық әдіс.
Сыни ой Ақпаратты тек қабылдау қабілеті ғана емес, сонымен қатар ақпаратты
меңгеру, сараптау әдісі.
Мәдениет Ұжымдық, танымдық құндылықтарды айқындайтын нанымдар мен көзқа
растардың символдық жүйесі, қабылдау мен мінез-құлықты
қалыптастыру – дерексіз «ақыл-ой» коды. Ол сондай-ақ адамның әлеуметтік ойлау қабілетіне байланысты білім мен наным
дардың, мінез-құлықтың біртұтас үлгісін көрсетеді.
Маркетинг Компаниялардың белгілі бір тауарлар мен қызметтерге байланысты
тұтынушының қызығушылығын тудыратын процесс. Маркетинг
сату, бизнес-коммуникация және бизнесті дамыту стратегияларын қалыптастырады.
Бұқаралық мәдениет ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс мәдениеті мен
ғасырдың соңы ХХI ғасырдың басындағы дамып келе жатқан
әлемдік көзқарастағы белгілі бір мәдениетті негізіндегі идеялар, көзқарастар, тақырыптар, суреттер сынды құбылыстардың
жиынтығы.
Бұқаралық ақпарат Қолданылатын ақпараттың физикалық объектілері, құралдары
құралдары
мен тасымалдағыштары, жеке немесе бұқаралық байланыс
(мысалы, радио, теледидар).
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БАҚ мейнстримі Еліміздегі негізгі халыққа қолжетімді және дайын көзқарасты
көрсететін ең үлкен байланыс арналарын пайдаланатын БАҚ
тұтынушылардың көпшілігін қабылдауды білдіретін термин.
Бұқаралық ақпарат құралдары басымдықты көрсетуге бейім
ойдың, әсердің немесе әрекеттің тенденцияларын көрсетеді.
Мерчандайзинг Жедел бөлшек сатуды жүзеге асыру қадамдары әртүрлі әдістерді
қолдану арқылы тауарларды сату әдісі. Сату нүктелеріндегі
бірнеше бұйымдарды жиынтыққа біріктіріп, сөрелердегі қондырғылар, тегін үлгілерді ұсынады, демонстрация, баға белгілеу,
арнайы ұсыныстарды ұйымдастырады.
Бұқаралық ақпарат
құралдары және
ақпараттық
сауаттылық

(білімі, дағдылары мен қабілеттері) азаматтардың бұқаралық
ақпарат құралдарымен тиімді қарым-қатынас жасауға,
ақпараттық қызметтер және сыни ойлауды дамытуға бағытталған.

Миф Миф дегеніміз қорқынышты, арманды білдіретін соқыр сенімнің бейнесі («ба
тырлық сапарды» білдіреді). Бұл оқиғадағы басты кейіпкер
дүниеге келгеннен бастап алға қойылған миссияны орындауға,
жамандыққа қарсы күреспен, дана қариямен кездесуге дейінгі
кезеңдерден өтеді.
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Мультимедиа Білім беру, көңіл көтеру, мәтін интеграциясы, дыбыс, үлкен масштабты
және бөлшекті видео, электронды түрдегі графика негізінде бір
уақытта бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарының қолданылу
жүйесі.
Кітапханада жұмыс Кітапхананы қолдану әдісі.
істеудің әдістері
Жаңалық Үшінші жаққа немесе кең көлемді аудиторияға берілген белгілі бір оқиға
турасындағы ақпарат.
БАҚ-тағы жаңалық Жергілікті тұрғындарға берілетін бұқаралық ақпарат құралда
рының бір бөлшегі.
Жаңа медиа Сандық платформада таратылатын контент.
Құрылғы Коммуникациямен қамтамасыз ететін, БАҚ-ты құруға бағытталған техни
калық құрылғы (хардвер).
Образ (Бейне) Объектілер мен көріністердің, суреттердің репрезентацияланауы.
Өмір бойы оқу Белгілі бір кезеңде, белгілі бір жерде өмір оқумен басталып, оқу
мен аяқталмайтынын білдіреді. Барлық адамдар оқуды жалғас
тырады, жұмыстағы, формальды емес оқуларда білім алудың
маңызын ұғындырады.

Оқушыға бағытталған Оқыту жүйесі негізінде оқушыға оқытудың әдістері.
оқыту
Қоғамдық қызықтар Қоғамның пайдасы мен мүддесімен қамтамасыз ету үдерісі.
БАҚ-тағы басылым Типография көмегімен іске асатын мерзімді басылым.
Плюрализм Түрлі этникалық, діни, әлеуметтік топтардың өзінің салт-дәстүрі мен
мәдениетінің дамуына, насихатталуына жағдай жасалуы.
Баяндау Суреттеу арқылы оқиға мен сюжетті баяндау.
Подкасттар Компьютер немесе смартфон арқылы аудио, видео файлдардың көрініп,
естілуі.
Қолдану контенті Контентті тек қолданатындар ғана құрастырады.
Жолдау, Хабарлама Ақпарат алушыдан келген ақпарат көзі.
Адам құқығы Адамның ар-намысын қорғауға бағытталған иммунитет пен құқық.
Баспасөз Альманах, журнал, газет түріндегі БАҚ басылымы.
Оқыту бағдарламасы Оқыту әдісін меңгеруге бағыттайтын оқыту курстар жиынтығы.
(куррикулум)
Ақпараттық Компьютердегі түрлі операцияларды орындауға бағытталған бағдарлама
қамтамасыз ету
және мәлімет.
Өндіріс Аяқталған бұқаралық өнімді құру үшін медиаконтенттің бірігу жүйесі.
Насихат Халықтың танымына әсер ету мақсатындағы білімнің, идеяның, пікірдің таралуы.
Қоғамдық сала Әрбір қоғам мүшелерінің жаңалықпен, пікірмен еш кедергісіз алмасуымен қамтамасыз ететін қоғамның өмір сүру сферасы.
Теңдік Барлық адамның жасына, дініне, ұлтына қарамастан құқығының теңдігін
білдіретін ұғым.
Радио Электрмагниттік толқындар арқылы дыбыстық сигналдың таралуы.
Алуан түрлілік Плюрализм идеясының ұғымын айқындау.
Расизм Адами құндылықтардың басты факторы бір ұлттық-этникалық топтың басқа
топтан басым болуы.
Пікір бостандығы Адамның фундаментальді құқығы. Бұл термин тек сөз бостандығын
білдірмейді, сондай-ақ, ақпаратты іздеу, тасымалдау бостанды
ғын да білдіреді.

191

Глоссарий

Сөз бостандығы Еш шектеусіз және цензурасыз айтылатын сөз.
Сексизм Бейтараптық немесе гендерлік кемсітушілік, әсіресе әйелдерге қатысты
кемсіту.
Символизм Адамның шынайы өмірін көрсету үшін символдардың, образ бен концепция, архетиптің қолданылуы.
Жергілікті халық пен Қызығушылығы бір немесе географиялық тұтас топты ақпаратпен
қоғамға қызмет
қамтамасыз ететін БАҚ-тың ерекше түрі.
ететін БАҚ
Құнды оқиға Жаңалық құндылығының критерийі. Ішкі қайшылық, кездейсоқтықты
басты оқиға ретінде қарастыру.
Әлеуметтік жарнама Қоғамның қызығушылығына бағытталған жарнама түрі.
Әлеуметтік желілер Қоғамның қызығушылығын не жұмысын талқылауға бағытталған
адамдардың желілік байланыс түрі.
БАҚ Ақпарат таралатын коммуникация толқыны, технология көмегімен іске асатын
ақпараттық құрал.
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Стереотип Әлеуметтік немесе мәдени топтың мүшесін айқындайтын БАҚ-тың таралу
формасы.
Страж Жергілікті халыққа байланысты ақпараттың телерадиокешені көмегімен таралуы, идея мен құрылымның фильтрі ретінде қолданылу әдісі.
Мәтін Аудио, видео тұрғыдан таралатын БАҚ мәтіні.
Телеарна Телебағдарламаларды іске асыратын ұйым, сондай-ақ, ақпараттың бейне,
дыбыс арқылы белгілі бір техника көмегімен таралатын хабар.
Басқару Мемлекет басшылығы мен азаматтық қоғам арасындағы байланыс жүйесі.
Фильм Үздіксіз қимыл арқылы берілетін бейне. Аталмыш бейнедегі басты оқиға көңіл
көтеретін туындының формасы.
Сандық сауаттылық Ақпаратты құру, қолдану мақсатында сандық технологияларды
қолдану әдісі.
Этикалық кодекс Жоғарғы кәсіби стандарттармен сәйкестілік, ережелер жиынтығы.
БАҚ тілі Конвенциялар, форматтар, символдар арқылы таралатын медиа хабарламалар жиынтығы.
YouTube Қызық видеоларды жүктеу мүмкіндігін тудыратын ұжымдық қолдануға
ыңғайлы веб-сайт түрі.

Б

із алған ақпараттарымыздың сапасын таңдау деңгейімізді және негізгі
еркіндік пен өзін тану сондай-ақ даму құқығын пайдалануға мүмкіндік
беретін, одан әрмен әрекетімізді айқындайтын әлемде өмір сүрудеміз.
Педагогтарды медиа және ақпараттық сауаттылыққа оқытатын аталмыш
бағдарлама – ЮНЕСКО-ның мүше мемлекеттері үшін маңызды ақпарат көздері
және осы саладағы жаңа сөз болып саналады.
Біріншіден, ол таяу болашаққа бағытталып, радио, телевизия және Интернет,
газет, кітаптар мен электронды мұрағаттар, кітапханаларды бір ортақ алаңға
жинайтын, яғни заманауи конвергенті үрдісіне негізделеді, сондай-ақ алғаш
рет медиа және ақпараттық сауаттылыққа біртұтас тәсілді ұсынады.
Екіншіден, педагогтарды даярлаудағы қажеттіліктерді ескере отырып, ресми
жүйесін интеграциялау мақсатында жасалды.
Янис Карклиньш,
ЮНЕСКО Бас директорының коммуникация
және ақпарат бойынша орынбасары.
www.unesco.org/webworld
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