
З другого півріччя 2017 року

Випуск у світ нового видання

ОСОБИСТА БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
(для вчителів початкової школи)

Готовність вчителя до початку нового навчального року визначається: 
 ¾ поінформованістю про нове у предметній сфері за минулий рік;
 ¾ наявністю повного і актуального комплекту нормативних до-
кументів з організації навчального процесу та звітності;

 ¾ наповненим портфелем навчальних і методичних матеріалів для 
проведення уроків.

Перелічене стає предметом обговорення на серпневих педагогічних 
нарадах. Але чи достатньо цього? 

Електронна особиста 
бібліотека
вчителя початкової школи 
стане дієвим помічником 
у зібранні і впорядкуван-
ні інформаційних повідом-
лень, документів та ма-
теріалів для самостійної 
підготовки до річного на-
вчального марафону. З цієї 
платформи розпочнеться 
шлях до обіцяної педаго-
гічної свободи фахівця.

Нове видання побачить світ у фор-
мі друкованого журналу з анотованою 
інформацією про новини у початковій 
освіті та про зміни у всіх видах її забез-
печення. До журналу додається компакт-
диск з електронною бібліотекою, яка 
адресується вчителю для індивідуального 
використання. Бібліотека включає повні 
тексти документів та методичних мате-
ріалів для практичної роботи.
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Бібліотекарю, батькам, дітям! 
З другого півріччя 2017 року

Випуск у світ нового видання

НАСТАВНИЦТВО У ДИТЯЧОМУ ЧИТАННІ
( 1 – 4  к л а с и )

Користувацька потреба:

Дитяче читання — один  
з головних інструментів  
розвитку дитини, пізнання  
навколишнього світу,  
набуття нею знань, умінь  
і життєвого досвіду. Діти  
не читають не тому, що є  
інтернет, а тому що дорослі  
не змогли правильно оцінити  
місце електронних засобів  
у дитячій інформаційній сфері. З цієї причини ми «програли битву» з позиціо-
нування читання як важливого освітнього засобу.

Для виправлення становища потрібна ретельна системна робота з наставництва 
молоді у читанні. Вирішенню цього завдання і слугує нове видання.

Журнал «Наставництво у дитячому читанні» — 
це комплекс матеріалів для  озна-
йомлення з сучасним книжковим 
світом, самостійного вибору діть-
ми книг, а також наставницького 
управління процесом з боку до-
рослих.

Коло читання включає твори 
шкільного програмного та додат-
кового вивчення, а також реко-
мендовану фахівцями літературу 
для дозвілля.

До журналу додається ком-
пакт- диск з автоматизованою інформаційною системою «АСН-читання», де роз-
міщено літературні картки з характеристиками літературних творів, їх тексти, 
уривки, або стислі перекази, презентаційні матеріали. До бази даних системи 
включені і покажчики-навігатори, які рекомендують книжковий перелік для ді-
тей різного віку. 
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