Міжнародний день грамотності
Цікаві факти та ресурси для прокачування
медіаграмотності від «Фільтра»

Ресурси для прокачування медіаграмотності
за платформами
Фільтр
У розділі «Медіаосвіта» на сайті національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр»
можна знайти широкий спектр ресурсів для прокачування медіаграмотності. Тут
зібрані найкращі закордонні та вітчизняні матеріали для вчителів та учнів, батьків,
викладачів та студентів, журналістів, а також для широкої аудиторії.
Prometheus. Інформаційна гігієна під час війни
Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди. Але «розп’яті
хлопчики» залишились у минулому. Нині використовується більш витончена
інформаційна зброя. Курс буде корисним тим, хто хоче самостійно розібратися у
методах російської пропаганди та зрозуміти, як не наступити на інформаційні міни
ворога.
Критичне мислення в українському контексті
На цьому курсі ви маєте змогу навчитися усвідомлено і самостійно вирішувати, що і
наскільки важливо для вас, почати розуміти, як у вас з’являються ті чи інші думки і
переконання. Особливу увагу курс звертає на те, чому в нашому українському
контексті застосовувати критичне мислення у повсякденному житті може бути
складно.
Ed-Era. Курс Very Verified
«Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» пояснює, як орієнтуватися в
інформації довкола та як розпізнавати дезінформацію та пропаганду. Як ранкова кава
бадьорить нас, так критичне мислення допомагає нам бути зосередженими та
ильними. Кава стала щоденним ритуалом для багатьох із нас. Таким самим ритуалом
повинна стати й медіаграмотність.
Години медіаграмотності
Онлайн-курс для вчителів про роботу медіа, фейки та перевірку інформації. Під час
курсу ви дізнаєтеся: чому важливо перевіряти інформаційні повідомлення; як
розпізнати фейки та маніпуляції в медіа; які є види медіа та як вони впливають на
суспільство; що таке прихована реклама та як вона на нас впливає.
Е-навчання від Українського інституту медіа та комунікацій
Е-навчання — це онлайн-платформа для здобуття нових знань та навичок у сфері
медіа, журналістики, цифрової та медіаграмотності, яка є частиною сайту «Академія
викладачів журналістики». Тут ви можете знайти комплексний курс з захисту
власної цифрової ідентичності, а також переглянути простий і дуже практичний
збірник з інфомедійної грамотності «Конструктор вправ».

9 фактів, які надихнуть вас прокачати
своє критичне мислення
➊ Доросла людина ухвалює близько 35 тисяч свідомих рішень щодня. Таку цифру у 2007
році назвали вчені Корнелльського університету. Уявіть, як покращиться ваше життя,
якщо ви навчитеся швидко ухвалювати найкращі можливі рішення. Для цього і потрібне критичне мислення!
➋ Виявляється, можна вміти писати і читати, але все одно лишатися функціонально
неграмотним! Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив:
«Функціональна неграмотність — це коли людина знає літери, вміє читати, але не
любить цього робити, неправильно, частково або повністюне розуміє зміст
прочитаного». Ще однією ознакою такої неграмотності він назвав відсутність
або недостатню розвиненість критичного мислення.
➌ Грамотність — це і в міру обмежене користування технологіями. Адже таке
зловживання погано впливає на розвиток критичного мислення. Стів Джобс,
наприклад, обмежував час, який його діти витрачали на ґаджети. Еван Вільямс,
засновник «Blogger» і «Twitter», дозволяв користуватися смартфонами в його домі
не довше години на день.
➍ Грамотність навіть дозволяє нам залишатись здоровими! Ось, наприклад,
дослідники з Гарвардської медичної школи стверджують, що розумова діяльність,
вивчення чогось нового, читання, письмо та робота з числами, зберігає молодість
клітин мозку та зменшує ймовірність хвороби Альцгеймера.
➎ Грамотність — ще й запорука багатства. Згідно з даними організації економічного
співробітництва та розвитку за 2019 рік, у топ-10 країн з найвищим рівнем грамотності
входили Канада, Японія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Сполучені Штати,
Австралія, Фінляндія, Норвегія, Люксембург. Щонайменше три з цих країн
входять у топ-10 найбагатших країн світу, інші теж мають високий рівень життя.
➏ Наш успіх частіше залежить від способу мислення, а не від рівня IQ. Про це свідчить
дослідження, проведене Керолом Двеком, психологом зі Стенфордського
університету. Важливішим за сталі знання є критичне мислення, адже воно дозволяє
нам ухвалювати правильні рішення та раціональніше керувати своїм життям.
➐ Згідно з даними встралійської некомерційної організації «Фонд для молодих
австралійців (FYA)», критичне мислення є однією з найважливіших навичок для
підприємців. Бажаєте побудувати класний бізнес? Вчіться мислити критично!
➑ Люди з розвиненим критичним мисленням мають вищий рівень емоційного
інтелекту. Такі особи мають більш зважений погляд на світ, тому вміють керувати
емоціями й будувати гармонійні стосунки. До такого висновку дійшли у дослідженні
Стенфордської філософської енциклопедії. Там оцінили загальні мисленнєві здібності
людини та вплив критичного мислення на них.
➒ Медіаграмотність корелюється з рівнем щастя. Згідно з Індексом медійної
грамотності, у топ-5 країн Європи з найкраще розвиненою медіаграмотністю входять
Фінляндія, Данія, Естонія, Швеція, Ірландія. Ті ж країни традиційно займають
топ-позиції в рейтингах щастя. За дослідженням ScienceDirect 2017 року,
учасники з вищими показниками критичного мислення, як правило, були більш
стійкими до психологічних впливів та мали менше негативних життєвих подій.

