Методичні рекомендації
щодо проведення у районних/міських бібліотеках області
ІІ (районного) туру обласного інтелектуального турніру
«Ігри патріотів Херсонщини»
Турнір проводиться відповідно до спільного наказу управління культури та
управління освіти ОДА № 27/75 від 03.03.2015 у відповідності з Положенням про
проведення Турніру (адреса розташування: http://vbpi.blogspot.com/p/2014-1-2014-012015.htm).
ІІ (районний) тур триватиме з 01 по 30 вересня 2015 року у районних(міських)
бібліотеках для дітей області. До участи запрошуються переможці першого туру. У
питанні вибору форми проведення інтелектуального змагання юних краєзнавців
організатори не обмежені жодними рамками. Другу ланку турніру можна провести у
формі тестового опитування, вікторини або інтелектуальної гри на кшталт відомих схем
"Брей-ринг"(у форматі "Краєзнавчий ринг"), "Що? Де? Коли?", "Розумники та розумниці",
"Люди. Події. Дати", бліц-батл тощо.
За бажанням організатори можуть використати електроні ігри "Мистецька подорож
Бібліобусом Херсонщини" та "Літературний круїз", які будуть розташовані на сайті ХОБД
у червні цього року (на сторінці http://www.library.kherson.ua/igry/igry.html - для дітейучасників та у каталозі: http://www.library.kherson.ua/igry_patriotiv/ - версія для
організаторів турнірних ігор).
Для підготовки районного туру бажано залучити до створення бази запитань та
завдань спеціалістів. Ними можуть стати працівники музеїв, архівів, журналісти, історики,
місцеві краєзнавці. Мета – наситити завдання другого туру змагань конкретними цікавими
матеріалами про свій район.
Це можуть бути:
- особливості природи та пам’ятки історії конкретної місцевості;
- видатні або відомі люди як минулого, так і сьогодення (письменники, поети,
науковці, герої праці, учасники бойових дій тощо);
- досягнення району (міста) у будь-якій галузі господарювання;
- відображення життя району та його історії у кінематографі, художній та
документальній прозі, журналістиці, живопису, музиці тощо;
- культурологічні особливості краю (склад його населення, побут, традиції,
фольклор).
Загальна рекомендація до будь-якої форми проведення: адаптувати запитання
(їхню складність та зміст) для конкретної вікової категорії учасників.
У журі подібних змагань рекомендується запрошувати авторитетних фахівців
району (міста) та області. Для участі фахівців із обласного центру (у тому числі у вигляді
скайп-присутності) треба заздалегідь надавати інформацію про дату проведення заходу та
відомості про те, фахівеця з яких питань бажано запросити до спілкування.
Підсумкові заходи необхідно висвітлювати у пресі, фотографувати, знімати на
відео. Разом із протоколом про проведення та визначення переможців ІІ туру організатори
районного заходу для участі у ІІІ турі надають змістовну інформацію оргкомітету:
сценарій із переліком питань та відповідями на них, фото- і відеозвіти, відгуки у пресі
тощо про проведення фінальних змагань турніру "Ігри патріотів Херсонщини" у своєму
районі.
Організатори обласного турніру за наданою інформацією обиратимуть кращі
заходи, які будуть відзначені пам’ятними подарунками під час проведення обласного
фіналу Турніру 20 листопада 2015 року.

