Формування і розвиток інформаційної та медіа культури школярів
згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти
Оперативно-методична нарада
завідувачів бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсон
щодо організації роботи динамічної групи в рамках реалізації міжвідомчого
корпоративного проекту «Основи медіаосвіти: бібліотечний модуль» (Установча сесія)
19.12.2013

Місце проведення:
Херсонська обласна бібліотека для дітей (вул. Червоностудентська, 21)
«Зелена зала» (читальна зала 5-9 кл., ІІ поверх бібліотеки)

Постановка завдання
9:00-9:10 – Корпоративний міжвідомчий проект «Основи медіаосвіти:
бібліотечна складова» - відповідь на сучасні виклики.
Вступне слово.
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської ОБД
9:10-9:20 – Херсонські бібліотечні проекти на міжнародній конференції
глобальної ініціативи «Бібліотека: Більше ніж доступ» (Кейптаун,
Південно-Африканська Республіка, 7-10.12.2013)
Інформаційне повідомлення-звіт.
Стремоусов Кирило Сергійович, бібліотекар сектору інформаційних
технологій та електронних ресурсів ХОБД
9:20-9:35 Світовий досвід організації бібліотеками занять з
інформаційної та медіа культури.
Огляд-презентація.
Давида Ольга Вікторівна, завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом
ХОБД
9:35-9:45 – Традиційні та інноваційні уроки: структура і вимоги.
Поради педагога.
Раєвська Ірина Миколаївна, викладач кафедри теорії і методики
дошкільного виховання і початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради
9:45-9:55 - Вимоги до розробки та проведення бібліотечних медіауроків.
Алгоритм обговорення проектів та доступу для використання
завершеного продукту.
Методичні рекомендації.
Попова Наталія Федорівна, заступник директора з наукової роботи ХОБД

9:55-10:10 - Стратегія та основні завдання роботи динамічної групи
шкільних бібліотек, ознайомлення з планом роботи на 2014 рік.
Інформація.
Ревуцька Надія Іванівна, бібліотекар-методист методичного кабінету при
управлінні освіти Херсонської міської ради
Практична робота у групах
10:10-10:50 – Робота трьох районних об’єднань шкільних бібліотекарів над
розробкою бібліотечних медіауроків (етап перший – розподіл завдань,
конкретизація назв та форм уроків, визначення загальної структури уроку).
Групи працюють у приміщеннях:
- Суворовський район – клубна кімната («золота»), ІІІ поверх
- Дніпровський район – читальна зала 5-9 кл. («зелена зала»), ІІ поверх
- Комсомольський район – інформаційно-бібліографічний відділ (центр «Бібліотека онлайн»),
ІІІ поверх

10:50-11:00 – Підведення підсумків. Постановка задачі на наступне
заняття динамічної групи.
Ревуцька Н. І.
Майстер-клас
11:00-12:30 – «Дитячі історії про найголовніше». Обласний фінал
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості.
Бібліошоу та церемонія нагородження переможців.
Захід підготував і проводить колектив Херсонської ОБД
Оголошення книжкових подарунків для 10 шкільних бібліотек, що протягом 2013 р.
найактивніше співпрацювали з Херсонською обласною бібліотекою для дітей (із
подарунку, отриманого бібліотекою від видавництва «Грані-Т»)

