КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«Школа і бібліотека: інтеграція медіаосвітніх практик»
Науково-методична конференція та тренінги для бібліотечних працівників
Прес-анонс
17 квітня о 10-00 у актовій залі Херсонської гімназії №6 розпочнеться
пленарне засідання науково-практичної конференції «Школа і бібліотека:
інтеграція медіаосвітніх практик», яку проводять Херсонська обласна бібліотека
для дітей імені Дніпрової Чайки і НВК «Школа гуманітарної праці» Херсонської
обласної ради, разом з установами та закладами галузі освіти і культури, а саме – із
Херсонською академією неперервної освіти та управлінням освіти Херсонської
міської ради.
Програма конференції передбачає проведення пленарного і секційних
засідань за напрямками:
- медіаосвіта та медіаграмотність у Новій українській школі;
- медіаосвітня діяльність спеціалізованих бібліотек для дітей: ефективні
практики та співпраця з освітніми закладами;
- шкільна бібліотека в інформаційно-медійному просторі освітнього закладу.
Секційні засідання проводитимуться безпосередньо у бібліотеці імені
Дніпрової Чайки та у Школі гуманітарної праці. Програмою конференції
передбачене також ознайомлення з бібліотеками закладів загальної середньої
освіти як осередками впровадження медійної грамотності в сучасній школі.
На конференції виступлять із доповідями, а також проведуть 18 квітня у
обласній книгозбірні для дітей тренінги для дитячих і шкільних бібліотекарів добре
знані в нашій країні фахівці з питань формування інформаційної та медійної
грамотності, медійної освіти, автори спеціалізованих курсів та програм з
медіаграмотності.
До участі у конференції запрошені науковці, педагогічні працівники закладів
загальної середньої освіти, методисти районних (міських) методичних кабінетів і
шкільні бібліотекарі, працівники спеціалізованих бібліотек для дітей із
Херсонської області та із інших областей України.
Метою заходу, як, власне, визначено і в його назві, є ознайомлення з
кращими вітчизняними та зарубіжними практиками, налагодження ефективної
співпраці всіх учасників медіаосвітнього процесу, а також освоєння інноваційних
методик та прийомів для використання їх у роботі з медійної освіти школярів.
Заходи проходять за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та
обмінів (IREX), у рамках реалізації проекту центру «Вікно в Америку для
майбутніх лідерів» Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки.

