Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації
КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей
імені Дніпрової Чайки»
Херсонської обласної ради
Управління освіти
Херсонської міської ради

ЗРОСТАННЯ-2014:
перспективний досвід шкільних бібліотек
Зональна фахова естафета шкільних бібліотек області
Програма церемонії передачі естафети у м. Херсон
17 квітня 2014 року

Херсон, 2014

Місце проведення заходу:
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки,
ІІ поверх
(вул. Червоностудентська, 21)

8.30-9.00 – Прибуття та реєстрація учасників заходу.
Ознайомлення з альбомами обласної естафети «Зростання-2014»
(виставка-перегляд у фойє ІІ поверху)
9.00-9.10 – Відкриття заходу.
Яценко Андрій Анатолійович, директор Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації
Верещака Тамара Юріївна, помічник начальника управління
освіти Херсонської міської ради
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки
9.10-9.40 – Презентація електронного збірника творів учасників
авторських читань обласного Марафону читців «Звучи у нашім
ріднім краї, безсмертне слово Кобзаря!» (Херсон, 9 березня
2014 року)
http://www.calameo.com/read/0022707825569952a788f
Звягінцева Надія Дмитрівна, завідувач відділу бібліотечного
прогнозування та інновацій ХОБД ім. Дніпрової Чайки,
координатор авторських читань
9.40-11.00 – Стендова презентація районних альбомів
естафети:
Суворовський район:
Ян Людмила Іванівна (ШБ ЗОШ №44) – координатор
Кирпа В.Д. – завідувач ШБ ЗНЗ № 4
Капкан Л.П. – завідувач ШБ ЗНЗ № 28
Зілінська І.А. - завідувач ШБ ЗНЗ № 34

Комсомольський район:
Кривенко Олена Віталіївна (ШБ ЗОШ №1) – координатор
Комаренко В.П. - завідувач ШБ ЗНЗ № 5
Шпигоцька Л.О. - завідувач ШБ ЗНЗ № 8
Лиховид О.М. - завідувач ШБ ЗНЗ № 47
Дніпровський район:
Барсук Юлія Володимирівна (ШБ ЗОШ №36) – координатор
Бутвіловська Н.В. - завідувач ШБ ЗНЗ № 21
Мірошниченко І. П. - завідувач ШБ ЗНЗ № 18
Дроченко О.Ю. - завідувач ШБ ЗНЗ № 38

Інформаційна підтримка:
Газета освітян Херсонщини «Джерела» (головний редактор
Келєберда К. Б.)
Блоґ методичної служби Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки
«Увімкни бібліотеку!»

Робота за програмою міжвідомчого проекту
«Основи медіаосвіти: бібліотечна складова»:
11.00-11.45 - «Щоб діти багато знали, є газети і журнали»
Перегляд медіауроку, розробленого в рамках проекту за
програмою занять з медіаосвіти для 3 класу.
Михайлова Інна Сергіївна, завідувач сектору періодики
Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки
11.45-13.00 – Робота бібліотекарів ЗНЗ у творчих групах:
- обговорення сценаріїв медіауроків, розроблених у групах,
коригування розробок згідно з вимогами програми та
методичними вимогами;
- перегляд медіакомпонентів, створених та відібраних до уроків;
- підготовка до обговорення розробок під час підсумкової сесії
проекту 24 квітня 2014 р.

Модератори: Ревуцька Н. І., Давида О. В., Лібіга Л. Г.
Паралельний захід:
11.45-13.00 – Засідання експертної групи проекту «Основи
медіаосвіти»:
-

аналіз переглянутого уроку, рекомендації з доопрацювання і
підготовки до опублікування;
рішення щодо опублікування медіауроку «Що Поштарик нам
приніс?» (розробка фахівців Херсонської ОБД)

Офіційний веб-сайт
Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки:
http://www.library.ks.ua/
Колективний блоґ «Шкільні бібліотеки Херсона»:
http://ks-school-libraries.blogspot.com/

