
Сторінка у соцмережі, яка висвітлює діяльність КЗ «СЗШ № 23» щодо участі у експерименті з 

формування медіаграмотності здобувачів освіти. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051821810653 

 

 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам’янської міської ради - учасники 

експериментального впровадження наскрізної медіаосвіти. Не зважаючи на карантин ,наша 

робота триває! 

Завданням кожного вчителя школи № 23 є розвиток у учнів усіх вікових категорій особистісної 

медіакультури й забезпечення їхньої підготовки до ефективної взаємодії із сучасним 

інформаційним середовищем. 

В 2019-2020 н.р. педагогічний колектив школи та учні продовжили активну роботу з упровадження 

медіаосвіти в освітній процес. В 1-4 класах викладається курс «Я у медіапросторі» в 5 класі - 

«Цифрова та медіаграмотність». Була здійснена велика робота, завдяки якій відбувалось масове 

залучення дітей до медіаосвітнього процесу. 

В школі пройшов загальношкільний медіафестиваль. який проходив під девізом : « Скажи мені – і 

я забуду. Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай мені спробувати самому – і я навчуся.» Цей фестиваль 

став дивовижним святом. Діти усіх вікових категорій змогли продемонструвати свою 

медіаграмотність, медіатворчість і, звичайно, ближче познайомитися з напрямком медіа. 

Фестиваль об’єднав нестандартні уроки з медіаосвіти, тренінги з безпечного користування 

інтернет ресурсами для шкільного парламенту та активу учнівських колективів, години 

спілкування, інформдайджести, заняття для батьків у Школі усвідомленого батьківства. Учасники 

медіафестивалю залюбки вивчали та пізнавали світ медіа та розширювали свою інфо-медійну 

грамотність. 

За підсумками фестивалю було проведено засідання педагогічної ради «Формування критичного 

мислення учасників освітнього процесу через впровадження наскрізної медіаосвіти», створено 

методичну збірку, до якої увійшли, виступи медіапедагогів з презентуванням досвіду щодо участі у 

експериментальній діяльності, конспекти уроків з медіаграмотності. 

Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Секрет успіху всієї школи на 

100 % залежить від успіху команди творчих педагогів. Варто сказати, що до викладання 

медіаосвіти певним чином залучені вчителі всіх предметів нашої школи. 

Учителі школи - активні учасники науково-практичних семінарів з упровадження медіаосвіти та 

тренінгів. Протягом року вчителі удосконалювали свої знання і вміння з курсу. Також брали участь 

в обласних конкурсах даного направлення. Успішна реалізація медіаосвіти в школі залежить від 

співпраці команди однодумців, яким є педагогічний колектив нашої школи, готовності до 

впровадження освітніх інновацій. Велику роль у цьому відіграє і соціальне партнерство з батьками 

учнів. 

Важливу роль у формуванні медіаграмотності учнів відіграє позакласна робота. Через години 

спілкування, участь у творчих конкурсах та проектах учні здобувають практичні навички у 

створенні медіапродукту. Залучаємо також батьків до експериментальної діяльності з медіаосвіти. 

Соціальний педагог Юлія Віталіївна Павленко та шкільний психолог Крістіна Іванівна Паламарчук 

проводили засідання Школи усвідомленого батьківства, надавали цікаву інформацію батькам про 

безпечне медіа середовище для дитини, проводили тренінги, інформдайджести даного 

направлення. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051821810653


Учні нашої школи брали активну участь в медіа конкурсах протягом 2019-2020 навчального року: 

-Обласний конкурс учнівської та педагогічної медіатворчості «Будь медіаграмотним!» 

-Обласний конкурс дитячої художньої творчості та медіатворчості «Несподівана петриківка» 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051821810653 


