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Одиннадцять лабораторних занять,
що навчать створювати
актуальні інформаційні, художні
або журналістські висловлювання

2

Дитяча площАРТка. Лабораторний зошит

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ
поваги до людської гідності й розмаїття думок. В цьому
лабораторному зошиті представлені вправи, завдання,
які ми розробляли спеціально у співпраці із спеціаліст(к)ами громадського сектору і з застосовуючи які
проводили заняття за запитом освітян, що вважали за
необхідне спілкуватися із школярством та молоддю на
соціально важливі теми. В результаті проведених занять
учасниками занять, дітьми і дорослими, були створені
творчі висловлювання, що опубліковані у 17-ти випусках лабораторного щоденника «Дитяча площARTка»,
а також експонувались на виставках і презентаціях під
час 5-ти фестивалів «Дитяча площARTка» протягом
2016–2020 років. В результаті проведеної роботи зібрався достатній матеріал, щоб створити робочий зошит кращих практик креативної журналістики. Наведені приклади допоможуть більш ефективно говорити
із школяр(к)ами, студентством на складні теми, й не
тільки говорити, але й разом створювати медіатексти,
які допоможуть іншим зрозуміти основи прав людини,
ґендерної рівності й ефективної взаємодії у суспільстві.
Зошит буде корисним для вчителів(ьок), керівників(ць)
гуртків і культорганізаторів(ок) шкіл, просвітників(ць)
і громадських активістів(ок), комунікаційникам(цям)
і волонтер(к)ам організацій та програм, що працюють
в інтересах дітей, школярства й молоді. Отримані навички знадобляться учням у повсякденній практичній,
зокрема, навчально-пізнавальній діяльності та в їхньому міжособовому спілкуванні.
Як авторка я вдячна усім, хто долучався до співтворчості і до плідної співпраці, особливо Тетяні Ісаєвій — з а
занурення у тему гендерної рівності, Інні Авраменко —
за тверде плече й безстрашність, Марії Ясеновській —
за формування розуміння концепції прав людини, Ірі
Оленіній — за ідеологічний збіг, Катерині Кравцовій —
«Дитяча площARTка» народилася як творча ініціати- за методики роботи з візуальним матеріалом, Тетяні
ва в зв’язку із потребою пошуку нових форм творчого Чернецькій — з а довіру, Марині Духніч — з а професійспілкування і обміну інформацією дорослих із дітьми. ність в майстерності матеріалізації ідей. Я вдячна коРозпочали ми з того, що у грудні 2012 року провели манді креативних журналісток: Карі Смірновські, Олені
фестиваль свободної творчості в Арт-Підвалі Муніци- Аксьоновій, Світлані Полянській і Валерії Бірюк за підпальної галереї у Харкові. Тоді ми хотіли показати, що тримку і включення у творчу взаємодію.
можна не чекати, що щось зміниться у шкільній освіті,
Як авторка я вдячна усім, хто долучався до співа можна просто пропонувати свої рішення. З 2015 року творчості і до плідної співпраці, особливо Тетяні Іса«Дитяча площARTка» почала співпрацювати із громад- євій — за занурення у тему гендерної рівності, Інні
ськими організаціями, проводити публічні акції і про- Авраменко — з а тверде плече й безстрашність, Марії
світницькі заходи. Експертки проєкту підсилили себе Ясеновській — з а формування розуміння концепції
знаннями з прав людини, недискримінації, ґендерної прав людини, Ірі Оленіній — з а ідеологічний збіг,
рівності, а сам проєкт перетворився на медіаплатфор- Катерині Кравцовій — за методики роботи з візуальму. Нам пощастило знайти однодумців і почати діалог ним матеріалом, Тетяні Чернецькій — з а довіру,
із шкільним сектором. Реалізовуючи проєкти для шко- Марині Духніч — за професійність в майстерності
лярства та молоді, ми помітили, що важливо представ- матеріалізації ідей (за бессмінну верстку і підготовку
ляти не стільки готові рішення, скільки під час занять до друку усіх видань «Дитяча площARTка»). Я вдячна
створювати простір для винаходу неможливого — команді креативних журналісток: Карі Смірновські,
представлення ідеї як творчого рішення без обмежень Олені Аксьоновій, Світлані Полянській і Валерії Бірюк
й цензури. Саме такі, вільні, ненав’язані рішення допо- за підтримку і включення у творчу взаємодію.
магають зрозуміти складні речі, якими є теми прав
людини, принципів недискримінції, ґендерної рівності,
З повагою, надією і натхненням, Олена Зіненко.
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КРЕАТИВНА ЖУРНАЛІСТИКА:
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Представляю вам авторську методику «Креативна
журналістика», необхідність опису якої виникла через
необхідність поіменувати діяльність, що реалізовувались
під час фестивалів, акцій і просвітницьких зустрічей, що
проводили експерти й експертки на запрошення медіаплатформи «Дитяча площARTка». Креативна — тому, що
кожне заняття було спрямоване на створення творчого
висловлювання, а процес дозволяв не обмежувати себе
канонами, форматами й вимогами до учасників як до
професійних виробників інформації (досконале володіння
мовами, вміння малювати, фотографувати знімати), журналістика — тому, що у творчому процесі ми спрямовували авторів на дотримання принципів професійної журналістики з виокремленням фактів від суджень, дотримання
балансу думок, слідування достовірності, повноти подання інформації. Будь яке висловлювання створюється автором, щоб бути почутим і сприйнятим співрозмовником.
Тому ключовим підходом практик креативної журналістики є комунікаційний, що передбачає створення тематичного контенту, який був би цікавим, важливим і корисним
не тільки для автора, але й для широкої аудиторії.
Ми розуміємо, що в суспільстві тексти не працюють…
так, як раніше. Тому уЯк говорити про складні речі просто?
Це є наскрізним питанням, що постає у кожному занятті.
У зошиті пропонуємо вправи, що допоможуть навчитися
шукати й показувати, а вже потім — р
 озказувати. В інформаційному суспільстві це дуже важливо, оскільки вже
доказано, що чим більше бачать, більше сприймають.
Велику кількість інформації діти, молодь та навіть дорослі сприймають здебільшого візуально, тому ми звертаємось до різних форм творення — розмови, фото, відео,
а також інтерактиву (презентації, виставки, вистави тощо).
В якості тем занять ми пропонували такі: гендерна рівність, недискримінація, права людини, протидія насильству,
розуміння медіа: можливості та загрози, стереотипи, жіноча
історія та ін. Під час занять ми нагадували, що творче висловлювання, особливо якщо його зміст стосується важливих
речей — з ахисту прав людини, недискримінації, долання
шкідливих стереотипів — м
 ає бути яскравим, зрозумілим
і коректним. Здавалось би під час занять креативної журналістки творчість є некерованою, проте достатніми обмеженнями є ті, що пов’язані із розумінням того, кому має бути
представлене це висловлювання (правило поваги до співрозмовника(ці)), і наскілки майстерно автор(ка) володіє інструментами художнього творення (обираємо той інструмент, який є для нас зрозумілим, зручним або необхідним).
Заняття за методом креативної журналістики:
zz сприяють формуванню вмінь знаходити, обробляти, передавати інформацію, в тому числі, з використанням різних медіаресурсів.
zz розвивають розвиток критичного мислення, уміння розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення, протистояти маніпулюванню свідомістю та пропаганді з боку мас-медіа;

zz навчають безпечному сприйняттю і переробці
інформації, переданої каналами мас-медіа (в широкому тлумаченні).

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ
Кожне завдання має ціль — с творення творчого
висловлювання у вигляді тексту, малюнку, фото, відео,
промови, акторського етюду тощо.
Для занять розроблено базову структуру, яка включає
чотири рівні: контекст (преамбула), ідея (брейнстормінг),
інструменти (інструкція), зворотній зв’язок (презентація).
У преамбулі до заняття надано тему і окреслено
найважливіші проблеми у вигляді питань або прикладів.
У брейнстормінгу пропонується індивідуально або
у групі знайти відповіді на питання, записати (намалювати) свої ідеї для створення творчого висловлювання.
В інструкції надано структуру або формат, в якому
має бути представлене висловлювання. За необхідності
пояснено специфіку, способи і прийоми форматування
висловлювання.
Зворотній зв’язок забезпечується методом презентації учасниками(цями) заняття творчого висловлювання із обговоренням і коментарями щодо прогнозуванням реакцій публіки з акцентом на етику публічної
комунікації. Висловлювання має бути зрозумілим,
спиратися на достовірні факти, судження мають бути
обґрунтованими і не образливими для інших.
Апробація методу креативної журналістики проходила
під час просвітницьких зустрічей із дітьми та дорослими
угалереях, музеях, інших публічних просторах міст (Харків,
Київ, Ужгород, Слав’янсь та ін.), а також у Харкові в Центрі
гендерної культури, під час занять школи «Гравітація»,
IT-univer, тематичних уроків ЗОШ № 154, № 125, № 50,
творчих лабораторій Харківського академічного художнього ліцею, Харківського літературного музея. Більшість
занять було реалізовано в рамках проекту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді» (в напрямі роботи медіалабораторії журналістської майстерності для школярства
«Дитяча площARTка») за підтримки Європейського Союзу.
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ЗАНЯТТЯ 1.
ТЕМА «ДЕ СТЕРЕОТИПИ?»
у школі. Нажаль, шкільний простір до карантину залишався непорушно традиційним, таким, що не дає простору для змін, а значить для творчості і для прояву
індивідуальної ініціативи. Спробуємо з’ясувати, які
стереотипи нам можуть допомогти, а які заважають.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Задайте питання учасникам(цям) заняття і попросіть
учасників(ць) подумати і занотувати до 5 відповідей,
кожне на окремому аркуші.
zz Що не можна дівчатам?
zz Що не можна хлопцям?
zz Що не можна учням?
zz Що не можна вчителям?
zz Що не можна дітям?
zz Що не можна батькам?
Зазначте, что багато стереотипів пов’язані із соціальними ролями. Обговоріть, чому ролі і уявлення про них
такі чи інакші. Як залежить роль від ситуації. Роль та я.
Роль та інші люди.
Може бути коротка дискусія щодо стереотипів, які
мають дорослі щодо дітей та діти щодо дорослих.

ІНСТРУКЦІЯ

ПРЕАМБУЛА
Вивчаємо контекст. Стереотипи — с кладна тема. Без
деяких стереотипів (усталених уявлень про речі й ідеї)
ми б не могли орієнтуватися у світі (дякую культурологині Марії Щербині за слушну думку). Проте є безліч
шкідливих стереотипів, що заважають розвитку людини. Нам усім зрозумілі вербальні приклади ґендерних
стереотипів: мужики не танцюють, дівчатка мають бути
чемними, хлопці не мають плакати, футбол — не жіноча гра і таке інше. Є також приклади гендерних стереотипів, які транслюються невербально: шкільна лінійка,
де дорослий старшокласник-випускник несе першокласницю-дівчинку із дзвіночком, а решта школярів
мають стояти і спостерігати за цим дійством з року в рік.
Насправді, якщо б це був захід індивидуальний, це одне,
але ж це певна традиція, яка повторюється і спотворює
уявлення щодо ролей, взаємовідносин, поведінки дітей

Варіант 1. Попросіть озвучити по одній-дві відповіді за власним вибором по черзі і запитайте, чому саме
те, що вони зазначили «не можна».
Оберіть найцікавіші 3–5 відповідей та влаштуйте
обговорення в групах, з метою винайти рішення, яким
чином можна змінити неможливості на можливості.
Варіант 2. Маски стереотипів.
Технологія: для створення масок зручно використовувати паперові пакети, на яких можна малювати,
приклеювати кольоровий папір, стікери, кольоровий
скотч тощо. В залежності від кількості людей, це можуть
бути індивідуальні завдання (до 5 людей) або групові
(4–5 людей в групі). Звісно, що можна робити маски за
допомогою звичайного паперу, краще плотного, проте
тоді варто подумати про технологію вдягання маски.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Попросіть презентувати групи у вільному порядку:
zz по 1–2 відповіді з місць (Варіант1)
zz маски у форматі перформансу біля дошки (Варіант2).
Інші учасники можуть задавати запитання з метою
уточнення.
Підбийте підсумок, але не оцінюйте запропоновані
рішення.
Подякуйте учасникам за роботу.
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ЗАНЯТТЯ 2.
«КОЛОКОМІКСИ»
ПРЕАМБУЛА
Колокомікси — це вигадане слово, яке означає роботу над візуальними історіями в колі друзів. Візуальні
історії — мультфільми, комікси, фільми з акторами,
музичні кліпи є найбільш популярним зараз жанром.
Тому це заняття присвячено візуальним історіям, зокрема, мультфільмам і коміксам для дітей. Мультфільми,
комікси представлено не тільки як приклади індивідуальної поведінки з друзями й дорослими («як дружити»,
«як поважати» тощо), але й як світоглядні конструкти,
в яких відображено суспільні відносини і філософію
життя. Так, наприклад мультсеріал «Сімпсони» розказує
про звичайну, стереотипну сім’ю, що живе у звичайнісінькому містечку, про їхні відносини із сусідами. Їхні
вчинки здебільшого не є взірковими, скоріше навпаки,
автори таким чином розгортають історію, що глядач,
спостерігаючи за героями робить свої висновки щодо
того, як варто себе поводити, а як ні. Інший приклад —
мультсеріал «Ліло і Стіч», де маленька дівчинка виховує
прибульця на прикладі Елвіса Преслі. Справжня інтрига історії не в тому, звідки взявся прибулець, а чи впорається дівчина із завданнями виховання, і чи готове
суспільство до прийняття «іншого», не такого, як усі
навкруги. Можна знаходити свої приклади візуальних
історій, що будуть зрозумілими для тих, хто є присутнім
на заняттях, а також варто поцікавитися, які є в них
улюблені візуальні історії. Подальший хід заняття пов’я-

заний із створенням своєї історії — в групах або індивідуально, в залежності від кількості учасників(ць) заняття.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Підготуйте картки, в яких зазначено такі властивості:
zz сьогодні їла апельсин
zz гуляє з собачкою
zz вчора на велосипеді
zz знає три мови
zz отримала 12-ку
zz класний квестер
zz сьогодні в футболці
zz в зеленому взутті
zz полюбляє футбол
zz любить зиму
zz полюбляє
zz знає, хто такий Пікасзапізнюватися
со
zz грає на скрипці
zz ходить до музеїв
zz дивиться “Сімпсонів”
zz збирає колекцію
zz вміє малювати
zz любить читати
zz робить зарядку
zz знає пароль WiFi
zz пише вірші
zz вміє співати
zz є сестра або брат
zz любить піццу
Роздайте картки учасникам(цям) по 1–3 та попросіть
знайти у групі людей з такими властивосями.
Домовтесь з учасниками, що ця звичка (талант, особлива риса) кожного чи кожної тепер буде вважатися
суперсилою і запропонуйте придумати героя або героїню із цією суперсилою.
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Якщо в групі до 10 людей, запропонуйте учасникам(цям) написати по три своїх властивостей, які вони
вважають за суперсилу.

ІНСТРУКЦІЯ
Варіант 1.
Попросіть обрати одну суперсилу і придумати для
неї назву (одне слово).
Намалюйте логотип суперсили.
В логотипі можна використати до трьох кольорів,
при чому один з них має бути головним.
Логотип треба розмістити в чітко окресленій простій
або складній геометричній формі — т рикутнику, колі,
квадраті, ромбі, хмарці тощо.
Залиште час на те, щоб учасники презентували свою
суперсилу.

Варіант 2.
Запропонуйте створити комікс про суперсилу на 2*,
4** або 6*** кадрів (в залежності від віку учасників).
Попросіть одразу розлінувати аркуш. Малювати не
обов’язково «правильно», можна схематично, головне,
щоб передали сюжет за допомогою картинок. Добре, якщо
під час заняття є асистент, що знається на малюванні.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ.
План презентації висловлювання:
1. Розказати в одному реченні в чому є суперсила.
2. Показати логотип (комікс) і пояснити, чому саме він має
таку форму, кольори й чому саме суперсила має таку назву.
Висновок: ми всі різні, і в кожного є сила.
Висновок: ми різні, і це привід спілкуватися і ділитися своєю суперсилою.

* На два кадри:
1. Очікування від застосування суперсили

2. Реальність від застосування суперсили

** На 4 кадри:
1. Портрет героя із суперсилою

2. Бар’єр, з яким стикається герой

3. Винайдення рішення

3. Результат: перемога або навпаки

*** На 6 кадрів:
1. Місце, де живе суперсила

2. Портрет героя із суперсилою

3. Конфлікт із іншим героєм або
з обставинами

4. Боротьба

5. Втрата

6. Висновок

Дитяча площАРТка. Лабораторний зошит

7

ЗАНЯТТЯ 3.
ЧИТАЧАС, АБО
ЧАС ІСТОРІЙ ПРО ЧИТАННЯ
ПРЕАМБУЛА
Ми усі родом з дитинства. Одного разу ми переписувались в месенджері з моїм давнім другом, і придумали ідею: що, якщо влаштувати такий івент, де б дорослі згадали, яка книжка з дитинства надихнула стати
тим, ким тепер він або вона є. Воїн АТО Олександр
Фомінцев опинившись під обстрілом у 2014 році згадав
про книжку, яку читав у дитинстві. Це була книжка про
життя «людоїдів» з племені маорі, і це надало сили, щоб
не впасти духом.
З 2015 року ми провели не менше 8 читачасів в Харкові, Києві і Львові, в яких взяли участь не менше 40
дорослих спікерів. Модераторками подій були Олена
Зіненко як режисерка та кураторка соціального проекту «Дитяча площARTка» і Ольга Черемська як завідувачка освітнім відділом Харківського літературного музею.

ІНСТРУКЦІЯ
Для того, щоб кожен міг розказувати не дуже довго,
ми обрали формат «Печа Куча», в якому доповідач готує
презентацію 20Х20: двадцять слайдів по двадцять секунд. При чому попросили до 10 слайду не зізнаватися,
якою саме книжкою доповідач(ка) захоплювались
у дитинстві. Не всі, правда, тримали інтригу, але історії

все одно були захоплюючими. Загалом в кожного(ої)
спікера(ки) вийшов доклад на 400 секунд, тобто 6 хвилин 40 секунд. Таким чином, за один 45-хвилинний урок
можна послухати 5 історій про книжки, які дорослі
прочитали у дитинстві і тепер… А наступні 45 хвилин
можна присвятити обговоренню і спілкуванню із запрошеними гостями. Важливим в цьому спілкуванні є
не тільки книжка, але й професія читача.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Поділимося результатами, які ми отримали під час
«Читачасів», але зауважимо, що велику роль в кожній
історії відігравали саме книжки. Деякі доповідачі приносили ті самі книжки із собою, навіть якщо для цього
знадобилося спеціально їх десь розшукувати. Багато хто
звертав увагу на малюнки й оформлення, а також згадували історії з життя, пов’язані саме із книжками. Отже
надаємо список доповідачів і літератури — художніх
книжок, свої історії про читання яких вони представили.
zz Письменник Леонід Мачулін — «Сказки Верховины» та Іван Бунін «Темні алеї»
zz Головний редактор ТРК «Симон» і ведучий Володимир Мазур — Артур Конан Дойл «Записки про
Шерлока Голмса»
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zz Шоумен і радіоведучий Гліб Тимошенко — А
 стрід
Ліндгрен «Малюк та Карлсон» та Микола Носов
«Пригоди Незнайки та його друзів»
zz Громадянський активіст і просвітник Центру демократії і верховенства права Артем Коновалов —
Айзек Азімов, різні оповідання.
zz Засновниця Гендерного музея Тетяна Ісаєва —
Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгопанчоха» і Анне Катрине Вейстлі «Папа, мам, восемь детей и грузовик»
zz Дизайнерка Ірина Оленіна — Ш
 арль де Костер
«Легенда про Тіля Уленшпігеля»
zz Журналістка Ірина Мачуліна — К
 онстантін Кіріце
«Лицарі черешневого цвіту»
zz Журналіст Філіп Дикань — Даніель Дефо «Робінзон Крузо»
zz Літературна критикесса Тетяна Трофименко —
С. Могилевская «Девочки, книга для вас»
zz Школяр (у 2016 році), а тепер письменник і студент
НТУ «ХПІ» Микита Лукаш — К
 ір Буличов «Сто літ
тому вперед»
zz Акторка та викладачка Наталка Цимбал — Л
 ьюїс
Керрол «Аліса в країні див» та Алан Мілн «Вінні-Пух»
zz Астроном Олексій Патока — Енциклопедичний
словник юного астронома.
zz Телеведучий Олександр Сімоненко — Микола
Носов «Незнайка на Луне»
zz Доцентка кафедри органічної хімії ХДУХТ Олена
Аксьонова — Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»
zz Мистецтвознавиця Марина Конєва — Ш арль
Перро «Золушка» й «Спляча Красуня»
zz Фінансова консультантка Альона Котляр — Г аррієт Бічер-Стоу «Хіжина дядюшки Тома»
zz Експерт з маркетингових комунікацій Тарас Данько — Джоель Чендлер Гарріс «Казки дядечки Римуса»
zz Головний редактор видавництва «Ранок» Віктор
Круглов — М
 икола Носов «Незнайка в Сонячному
місті», а також підручник фізики.
zz Експертка з гендерної освіти Тетяна Дрожжина —
Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан»
zz Редакторка видавництва «Віват» Олена Рибка —
Дональд Біссет «Тигр, якого звали просто тигр»
zz Режисер Костянтин Васюков — Р
 едьярд Кіплінг
«Мауглі» та Алан Мілн «Вінні-Пух»
zz Журналістка Єкатерина Єгоренкова — О
 лександр
Дюма «Три мушкетери»
zz Бізнесвумен Наталя Мазур — Олександр Дюма
«Три мушкетери»
zz Експертка з прав людини Вікторія Преображенська — А
 ркадій Гайдар «Тимур та його команда»
zz Журналістка й льотчиця Анна Симоненко —
М. Булгаков «Майстер і Маргарита» й Антуан де
Сент-Екзюпері «Маленький принц»
zz Медіадослідниця, експертка з креативних стратегій, тренерка з прав людини і гендерної рівності
Олена Зіненко — Корній Чуковський «Телефон» й
Чарльз Діккенс «Мартин Чезлвіт»

zz Просвітник і фізик Єгор Іштван — В
 . Сибрук «Роберт Вуд»
zz Наукова просвітниця Тетяна Баглай — Е двін Еббот
Еббот «Флатландія».
zz Любов Якимчук, письменниця — Габріель Гарсіа
Маркес «Сто років самонтності»
zz Тарас Компаніченко, музикант — У
 країнські казки.
zz Мистецтвознавиця Марина Скирда — Іван Котляревський «Енеїда»
zz Спортивний оглядач і ведучий ТРК «Симон» Олександр Григоров — Ілля Ільф і Євген Петров «12
стульєв» та «Золотий теленок», Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц» і Ено «Мохова борода»
zz Режисерка Яніна Зеленська — А
 . Рибаков «Дети
Арбата», А. Солженіцин «Архипелаг Гулаг»
zz Спеціалістка із IT-learning Світлана Охович Туве
Яннсон «Мумі Троллі» Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром»
zz Медіадослідниця й викладачка Ганна Старкова —
Галіна Демикіна «Потерялась девочка»
zz Бізнесмен Михайло Ізюмський — В
 севолод Нестайко «Тореодори з Васюківки»
Звісно, що більшість книжок означені дорослі читали російською мовою, бо були у дитинстві громадянами
СРСР, де книжки, в принципі, були в дефіциті, про що
було зазначено в багатьох історіях. Під час подій ми
фотографували й знімали відео, яке поки що зберігається в архиві медіаплатформи «Дитяча площARTка»
і ще не опубліковане.
Посилання на події:
2012
zz Читачас з Ігорем Діденко на першому фестивалі
«Дитяча площARTка»
www.facebook.com/detart.kh/posts/
442772619208038
2015
zz Читачас у Літмузеї
www.facebook.com/events/
188621231479868/?active_tab=discussion
2016
zz Читачас у Літмузеї
www.facebook.com/events/
201066676917190/?active_tab=discussion
zz Читачас у Літмузеї
www.facebook.com/events/
1661240254125827/?active_tab=discussion
zz Читачас на Книжковому Арсеналі
www.facebook.com/events/
1294589593891105/?active_tab=discussion
zz Читачас у День захисту прав дитини
www.facebook.com/events/
1626835880971504/?active_tab=discussion
2018
zz Читачас на фестивалі «Дитяча площARTка»
www.facebook.com/events/
177076416435904/?active_tab=discussion
2019
zz Читачас на фестивалі «Дитяча площARTка»
www.facebook.com/media/set/?vanity=detart.
kh&set=a.1252178248267467
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ЗАНЯТТЯ 4.
ЯК ГОВОРИТИ
ПРО НАСИЛЬСТВО
ПРЕАМБУЛА
Тема протидії насильству — дуже складна. Вона
потребує підготовки відповідно до складу групи, де
проводиться заняття.
При зануренні в тему варто згадати, про Стамбульську конвенцію, що має за мету створення законодавчих механізмів захисту жертв насильства
в світі. В даному випадку буде доречно пояснити,
що таке моббінг, булінг, а також просте цькування.
Варто зазначити, що часто жарти про насильство є
першим кроком до більш важких форм. Говорячи
про насильство в медіа, слід звернути увагу, що
висловлюючись на цю тему потрібно бути зрозумілим, не стигматизувати певні категорії людей, не
спиратися на шкідливі стереотипи, не застосовувати мову ворожнечі.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Запропонуйте винайти слова, які є антонімами насильству.
Обговоріть отримані результати.

ІНСТРУКЦІЯ
Підготуйте матеріали для творчості: аркуші ватману
(або паперу для креслення), краски, кольоровий папір,
фломастери, стікери, а також три різні кольорові журнали.
Запропонуйте створити плакат або колаж на задану
тематику.
Скажіть, що можна використовувати відібрані антоніми.
Попросіть створити такий плакат, який би допоміг
прочитати ваші думки про протидію насильству: Що,
якщо люди вміли б читати думки? Що, якщо небо уявити не зверху, а внизу?..

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Пропонуємо представити плакати або колажі разом
усією командою.
Просимо пояснити винахід ідеї і думку, яку хотіли
сказати — в двох-трьох реченнях. Можна обмежити
виступ до 1 хвилини.
Наприкінці заняття просимо разом навчитися жесту «Стоп
насильству»: виставляємо долоньку перед собою, нибіто
зупиняючи когось і говоримо фразу «Стоп насильству!».
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ЗАНЯТТЯ 5.
ЯК ПИСАТИ НОВИНИ?
ПРЕАМБУЛА
Перш ніж створювати новини, визначимося, звідки
ми їх дізнаємось. Ага, медіа, точніше мас-медіа. А якщо
точніше? Варто розпитати учасників(ць) заняття, звідки
вони дізнаються інформацію. Відповіді можуть бути
різні, і телебачення не обов’язково буде на першому
місті. Варто занотувати їх на дошці або фліпчарті й окремо зупинитися на тому, яку саме інформацію учасники(ці) дізнаються через названі медіа. Наступним питанням має бути: а що саме є новиною? Якщо собака
вкусила людину — ц
 е стане новиною? Скоріш за все усі
скажуть — « ніт». А якщо людина вкусила собаку, це буде
новиною? Звісно, що усі скажуть — т ак. Третє запитання надасть більше розуміння: а якщо людина кусатиме
собаку кожного дня, це буде новиною? Скоріш, усі погодяться, що це вже не буде новиною. Отже новина має
бути незвичайною — актуальною, новою тощо. Будьякий факт дійсності може стати новиною, але чи варто
її переповідати? Це ще одне філософське питання. Тут
можна порадити використовувати правило Сократа
щодо того факту, про який хочете повідомити:
zz це правда?
zz це цікаве?
zz це корисне (врятує когось)?
Якщо — х оча б дне так, можна повідомляти, а якщо
три ні — т о ця інформація не варта бути поширюваною.
Для чого потрібні медіа? Щоб повідомляти інформацію
про світ — д
 остовірну, цікаву і важливу.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Кожен може писати новини, але кожна новина має
спиратися на факти. Запропонуйте групи добрати факти для новини (можна користуватися мобільними застосунками або книжками):
zz один з трьох фактів із шкільного життя (квадратики)

Питання Сократа:
1. Це правда?
2. Це цікаво?
3. Це корисне (врятує когось)?

Факт 1

zz один з трьох фактів позашкільного життя (трикутнички)
zz один з трьох вигаданих фактів (кружечки)

ІНСТРУКЦІЇ
Одна картка — однин факт.
Час на добір фактів — 10 хвилин, бо інформація має
формулюватися оперативно.
Кожен має добрати не менше 9 фактів і обрати від 1
до 3 для презентації (якщо в групі до 10 людей, якщо
більше, то від групи така ж кількість фактів).
Проаналізуйте факти за допомогою матриці (в клітинці ставимо галочку або плюсик-мінусик):

ПРЕЗЕНТАЦІЯ:
Стаємо у чергу і читаємо новини один за одним, як
в новинарному випуску. Кожен має обрати по одній
новині з написаних. Після 20-ої новини зупиняємось.
Запитуємо в учасників(ць):
zz які новини запам’ятались найбільше?
zz які були найкориснішими?
zz які були правдою?
Висновок: зверніть увагу, що найбільш запам’ятовуються новини, що викликають емоції. Проте вони не
завжди є правдою. Менш за все запам’ятовуються найкорисніші новини, а ще менше — правдиві (а буває
і навпаки: корисне взагалі не запам’ятовується). Чому
так? Це філософське питання. Залежить і від сприйняття
і від майстерності того, хто виробляє новини. Ми маємо
враховувати, що люди люблять вигадки, але справжні
новини — це повідомлення про те, що відбувається
в дійсності. Отже відповідальність медійника в тому, щоб
надавати прозору, достовірну й неупереджену інформацію, і це не означає, що зовсім неможна вигадувати.
Варто розуміти, навіщо у вашій новині вигадка.

Факт 2

Факт 3
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ЗАНЯТТЯ 6.
ЯК ЗНАЙТИ СВОЮ ТЕМУ
ПРЕАМБУЛА
Якщо ви люите писати, знімати відео, фотографувати,
ви є творчою людиною. А якщо ви вже створювали текстові, голосові, візуальні висловлювання для того, щоб
передати комусь інформацію, ви пробували себе в ролі
виробника інформації. В наш час без цього не обійтися,
і питанням є те, як відрізнятися від інших, щоб саме вашу
інформацію помітили. Одним із ефективних способів є
вибір своєї великої теми. Дехто, наприклад, режисери,
письменники, навіть політики і бізнесмени обирають
собі тему на все життя. Хтось хоче полетіти на Марс, хтось
хоче захищати справедливість, хтось заробляти гроші.
І якщо у вас є тема, то інші люди знають — ага, від цієї
людини можна дізнатися певну інформацію, вона в цій
темі — спеціаліст. Тем — б
 езліч. Як обрати свою? Таку,
яка була щиро вашою, цікавою і корисною?

БРЕЙНСТОРМІНГ
Задайте собі питання «Що найважливіше?»
Напишіть у СТОВПЧИК 16 слів-асоціацій як відповіді
(тільки іменники!!!).

ІНСТРУКЦІЯ
Вправа «16 слів» базується на тесті Карла Юнга, який
використовував це, щоб дізнатися, що саме хвилює
людину, яка звернулась до нього за психологічною
допомогою. Задача нашого заняття, дійсно, знайти, що
вас хвилює — с вою тему для творчості.
16 слів

8 нових

Фінальне слово — ц
 е тайна (попросіть не говорити
його одразу).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Отримане слово попросіть показати жестами або
рухами (як у грі крокодил).
Пограйте з учасниками в цю гру.
Запитайте, чи задоволені вони тим, яке слово знайшли? Запитайте чому саме ЦЕ СЛОВО найважливіше?
Зверніть увагу, що словами простіше пояснити його
значення ніж рухами, але в цьому і є «фішка» творчості.
Подякуйте за роботу учасникам(цям).

4 нових

2 нових

Фінальне слово
(це і є ваша тема)

1 слово
Асоціація до 1 і 2
2 слово
Асоціація
3 слово
Асоціація до 3 і 4
4 слово

Асоціація

5 слово
Асоціація до 5 і 6
6 слово
…

Асоціація…
…

???
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ЗАНЯТТЯ 7.
ЯК СТАТИ ПОМІТНИМ

ПРЕАМБУЛА

Ефекти медіа. Як часто ми чули це слово. В інформаційному суспільстві нам все складніше стати помітними,
висловити свою думку, зробити важливу інформацію
помітною, досягти того, щоб стати почутим.

ІНСТРУКЦІЯ
1. Проба голосу. Вправа А-М-Р. Спробуйте довго
тягнути спочатку звук «А», потім «М», потім «Р». Який
звук більш чутний? Який потребує більших зусиль?
Чому?
Насправді, гучнішим є «А», бо він голосний, «М» буде
менш чутним, він приголосний і ви його промовляєте
із закритим ротом, звук «Р» також приголосний, але
здається більш звонким, бо вимовляється з віткритим
ротом. Він навіть може бути гучнішим, ніж «А», проте
його вимовляння потребує більших зусиль.
2. Проба тіла. Ходимо разом по колу в нормальному
темпі. Домовляємось, що цей темп буде означати швідкість номер 3. Просимо йти повільніше — це темп номер 2. Ще повільніше — ц
 е темп номер 1. Повторюємо
за командою викладача — 1
 , 2, 3. Просимо піти дуже-ду-

же швидко. Це буде темп номер 5. Далі викладач у вільному режимі просить ходити, але змінювати темп за
командою — в ід 1 до 5 і навпаки, не за порядком також.
Потім треба попросити одну людини рухатися в темпі
номер 1, а решту в темпі номер 4. А потім навпаки — усіх
рухатися повільно (в темпі номер 1), а одного — в темпі номер 5.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Обговоріть відчуття.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Це заняття в якійсь мірі розважальне, а в якійсь —
повчальне. Як не парадоксально, але щоб стати помітним, потрібно вивчати світ навколо себе: де я знаходжусь, хто мене оточує, що людям подобається, як вони
спілкуються тощо. Крім того, потрібно вивчати себе: хто
я, що в мене спільного з іншими і чим я відрізняюсь. Це
дуже цікаво і навіть просто: потрібно знаходити спільні і контрастні кольори, відчувати різні швидкості і розуміти, які є бар’єри.

Дитяча площАРТка. Лабораторний зошит
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ЗАНЯТТЯ 8.
МЕГАГАЗЕТА
«ЖІНКИ В НАУЦІ»
ПРЕАМБУЛА
Збір інформації та редакційна робота подібна до
магії: напочатку у вас нема нічого, а в результаті
виходить тематична сторінка з відкритями. В рамках місяця жіночої історії ми проводили зустрічі,
на яких знайомили учасників(ць) із історіями жінок
в науці. З цієї теми ви знайдете достатньо інформації на сайті Музея жіночої та гендерної історії, яка
допоможе занурити в тематику учасників заняття.
Краще, якщо про історії жінок ви не тільки розкажете, а підготуєте роздруківки (7–10 шт.) з портретами героїнь і короткими історичними довідками
про них.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Попросіть обрати для себе героїню і створіть матеріал для газети.

ІНСТРУКЦІЯ:
Група обирає людей на такі ролі: дизайнери, новинарі, розслідувачі, інтерв’юери.
Група проводить збір інформації (обирає героїню)
Автори створюють повідомлення: новина має розміститися на стікері 10Х10, розслідування — м
 ає бути
з картинкою і текстом у півсторінки А4 і містити два
важливих факта з життя, інтерв’ю має містити портрет
і відповіді на 5 запитань.
Коли матеріали зібрано, обирається головний редактор і разом із дизайнером створюють газету, решта
допомагає.
Якщо група велика, можна зробити дві газети.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ:
Група презентує назву газети й розказує, хто буде
першими читачами і чому саме вони
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ЗАНЯТТЯ 9.
РЕКЛАМА ПОДІЇ

ПРЕАМБУЛА
Реклама потрібна не тільки, щоб продавати, але й
щоб зібрати учасників і створити певний продукт. Наприклад, розмалювати стіну. Так трапилось, що за історію «Дитячої площARTки» ми разом із дітьми розфарбували три стіни у Харкові — на вулиці 23 Серпня біля
«Книголенду», у дворі музичної десятилітки, що знаходиться на вул. Конторській та фасад Центру гендерної
культури на Московському проспекті. Кожного разу
виникала проблема: а як залучити малювальників, бо
одному із такою справою не впоратися. Отже, ми подумали, як розказати про цю ідею так, щоб люди захотіли
провести свій вільний час, працюючи з нами. Отже ми
створили рекламу — о
 писали ідею, запросили учасників та учасниць, вони прийшли і ми разом розфарбували стіну. А для чого вам потрібна реклама? Про що ви
хочете розказати так, щоб люди витратили свої ресурси (час, гроші, печеньки)))) на ваш продукт?

БРЕЙНСТОРМІНГ
Що хочете розрекламувати. Визначтесь із об’єктом —
тобто, продуктом або послугою, яку ви хочете «продати». Оберіть щось одне, неможна продавати усе й
одразу: ручка, стікер, поміч з домашнім завданням,
квиток на вечірку тощо…

ІНСТРУКЦІЯ
Робота за цим завданням має бути послідовною.
Виконали перший пункт, переходимо до наступного.
Якщо в групі до 5 людей, то робота може бути індивідуальною, якщо 10 — в парах, якщо більше — до 30, то
працюємо в групах (до 4–5 груп).

1. Опишіть ваш рекламний об’єкт: який він, для чого
потрібен, які емоції викликає.
2. Визначте, кому потрібен цей продукт. Запишіть 10
ознак цієї людини: яка вона чи він, що слухає, де вчиться, що знає, який в неї режим дня, чи є в неї гроші або
вільний час, чи є друзі тощо… Намалюйте портрет
людини.
3. Робота в парах. Уявіть, що ви берете інтерв’ю в цієї
особи. Які б питання ви задали. Сформулюйте 5 запитань. Попросіть вашого сусіда (сусідку) відповісти на ці
5 питань, а сусід нехай задатсть вам питання.
Правило запитань. Питання не задається, щоб образити людину або відчути, що ви краще її. Питання задається для того, щоб дізнатись відповідь. Запитання означає для людини, яку ви питаєте, що вам цікава відповідь.
(Підлітки іноді задають питання, щоб поставити людину в тупик, або образити, або показати, що запитуючий розумніший, красномовніший ніж той, кого запитують.)
Звертаємо увагу на логіку:
zz питання має бути повним із словами, які мають
лексичне (а не тільки граматичне) значення
zz питання, якщо має натяк, то він має бути прозорим
і не образливим
zz питання має бути зрозумілим, не треба змішувати
два різних поля
Підводимо підсумок.
4. Визначте, що найбільше здивувало вас у відповідях. Це підштовхне до ідеї рекламного звернення. Наприклад, ви можете дізнатися, що люди полюбляють
купувати шоколад не тому, що хочуть їсти, а тому що
трошки засмучені, або ходять в театр не стільки тому,
що подобається вистава, а тому що запросили друзі чи
подруги.
5. Створюємо рекламу. Запишіть текст, який включатиме: а) представлення вашого рекламного об’єкту, б)
звернення до людини, що зацікавиться ним, в) гачок-пояснення, чому саме цей об’єкт є цікавим, корисним
і важливим для цієї людини, г) пояснення, де і коли
людина може отримати ваш продукт (дата, місце, час).
6. Запропонуйте оформити рекламне повідомлення:
написати СМС (16 слів), створити постер, зняти мініролік (до 1 хвилини) — в залежності від компетенцій
учасників(ць) і викладача(ки), а також наявного часу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Учасники представляють створене рекламне повідомлення.
Обговорення — х то готовий долучитися, рекомендації, для кого б така пропозиція була цікавою тощо.
Аплодисменти.
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ЗАНЯТТЯ 10.
ДОМАШКА НА ЛІТО
ПРЕАМБУЛА
Найрозповсюдженіша вправа, якою «забавляють»
вчителі дітей напочатку року — ц
 е твір «Як я провів літо».
Проте, для того, щоб це було цікаво й «круто» варто
зробити ще одну вправу — п
 еред канікулами: запланувати створення цього найцікавішого оповідання.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Ця частина завдання і є «домашка на літо».
Робимо домашні заготовки: зробіть 5 фото з ваших літніх
пригод — хтось їде до бабусів-дідусів, хтось в похід, хтось
в Єгипет, хтось на Південний полюс, а хтось вдома залишається. Історії будуть цікавими, якщо автори зацікавляться.
Зверніть увагу на 5 фактів вашого літа: 1 звичайний (те,
що бачите кожного дня), 1 надзвичайний (той, що здивував),
1 відкриття (те, що є результатом якихось пошуків-розслідувань навколо себе), 1 помилка (коли не виправдались
очікування), 1 користь (ви отримали якійсь бонус), 1 благодійність (ви комусь допомогли, врятували тощо).

ІНСТРУКЦІЯ
Ось ви вже повернулись і зустрілись. Починаємо роботу над текстом. Робоча назва проста — « Як я провів літо».

1. Задача перша — написати 10–15 речень. Серед
яких мають бути такі:
— Все починалося як завжди… (1–3 речення — як
саме це — як завжди)
— І тут… (1 речення — ключова подія)
— В результаті… (3–5 речень — розвиток події, наслідки, реакції оточення)
— Ось як буває (1–2 речення — порівнюємо те,
що було до того і того, що сталося і ваша оцінка ситуації).
2. Задача друга — перевірити речення. Додати уточнення. Прибрати зайве.
3. Підготувати фінальну оповідь, доповнити її фотографіями і добрати заголовок.
4. Додаткове завдання: створеня анонсу для реклами вашої статті.
Це має бути коротке речення, в якому передається суть:
— Я розкажу історію про те як влітку…

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Можна зняти відео, можна створити мультимедійну
презентацію, а можна просто розказати та показати
«фотки» на телефоні.
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ЗАНЯТТЯ 11.
ЛИСТІВКА НА 8 БЕРЕЗНЯ
багато хибних суджень, мовляв, це «жіночий день»,
«свято дівчат», «мамине свято». Насправді, ця дата
пов’язана із конкретною подією 1857 року, коли робітниці-текстильниці вийшли у Нью-Йорку на страйк за
рівну оплату праці жінок із чоловіками (чоловіки заробляли більше). Після цього відбулося багато подій,
і тільки 16 грудня 1977 року Генеральна Асамблея ООН
у резолюції 32/142 закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав
жінок. Для занурення в тему є багато інформації, проте
потрібно закцентувати на історичних фактах стосовно
цієї визначної дати і розвіяти стереотипні упередження щодо неї. Рекомендовано запросити матеріали із
Музея гендерної і жіночої історії, які підійдуть за змістом вашій групі.

БРЕЙНСТОРМІНГ
Запропонуємо створити листівку до Міжнародного
дня жінок з урахуванням його історичного підґрунтя.

ІНСТРУКЦІЯ
Надаємо матеріали для творчості. Це можуть бути як
великі листи паперу А2, так і маленьки папірці для
листівок А6. Можна використовувати кольорові журнали для колажу, кольоровий папір, малювати фломастерами, пензлями, олівцями, пастеллю — в залежності від вмінь, побажань групи.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРЕАМБУЛА
Календар визначних дат — д
 уже гарний помічник
журналіста й будь-якого інформаційника. Але чи завжди ми розповідаємо про визначні дати правдиву інформацію? 8 березня — о
 дна з таких дат, про які існує

Просимо презентувати плакати, листівки у короткій
промові до 1 хвилини.
Обговорення.
Бажано, щоб листівки або плакати потрапили на
виставку — імпровізовану або заздалегідь заплановану. Ця виставка може стати окремою подією для спеціально запрошеної публіки, в тому числі для ЗМІ.
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