До читачів
На початку нового року бачиться необхідним окреслити перспективні напрями роботи, згідно з якими буде вибудовуватися інформаційне
наповнення наших видань. Це допоможе читачам отримати змістові
орієнтири для побудови своїх планів і прийняття рішень щодо нових
запроваджень на місцях.
Головним напрямом нашої роботи у подальшому стане просування шкільної
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», як сучасного інструменту інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Таке просування передбачає виконання двох завдань. Перше із них полягає в інформуванні та переконанні директорів
шкіл і бібліотекарів у необхідності впровадження в навчальному закладі внутрішніх
надійних і простих засобів інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
Для цього слід погодити і прийняти думку про те, що нинішній і особливо майбутній
навчальний процес вже не може будуватися лише з використанням підручників і посібників. Поза нашим бажанням діти сьогодні знаходяться в значно ширшій інформаційній
сфері, звідки і здобувають відомості, що доповнюють і формують знаннєвий багаж.
З часом інформаційний вплив на дитину збільшується, отже виникають численні
проблеми, що пов’язані з контролем і управлінням такими потоками. Надзвичайно
важливо навчити як дитину, так і вчителя працювати в нових умовах. Тут сподівання і посилання на Інтернет не допоможуть. Нас ще очікує об’єктивна та неупереджена оцінка мережі як засобу для навчання. Але вже зараз зрозуміло, що вона не
буде однозначно позитивною. Потрібно усвідомити, що за останні двадцять років
ми вступили в інформаційну еру, де необхідно жити за іншими правилами. Старі
моделі не спрацюють. Ці обставини не можна ігнорувати.
Другим завданням просування електронної бібліотеки у цьому році стане її масове
встановлення в навчальних закладах, навчання бібліотекарів навичкам експлуатації,
а вчителів і учнів — умінню самостійної роботи за комп’ютером з метою пошуку
потрібної інформації. Важливою складовою завдання є залучення педагогічного колективу до участі в супровідних проектах «МЕТОДИКА» та «НАВЧАННЯ». Школярі
стануть активними респондентами проекту «ЧИТАННЯ», чиї творчі роботи будуть включатися до складу всеукраїнських баз даних. Таким чином колективними
зусиллями педагогічної і учнівської спільноти створюються унікальні електронні
бази навчальних, методичних, виховних та розвивальних матеріалів, які й складуть
інформаційну платформу для інноваційних перетворень в освіті.
Ще одним важливим напрямом нашої роботи у 2016 році стане створення електронних і друкованих засобів на допомогу дітям у читанні книг (проект «ЧИТАННЯ»).
З лютого розпочинається випуск комплектів матеріалів з назвою «Літературні
настанови», які всебічно сприятимуть формуванню у школярів читацького потягу
і літературних знань. Готується ціла серія «Читацьких альбомів», які призначаються
шкільним бібліотекам для заохочення дітей до читання. Віднині стане наповнюватися
і електронна база наставницьких матеріалів (у тому числі текстами творів), яка
розміщується в бібліотеці «ШБІЦ-інфо». Отже, передплатники бібліотеки матимуть
до кінця року унікальний інформаційний продукт, який охоплюватиме як українську,
так і зарубіжну літературу.
Запрошуємо наших читачів до спільної роботи!
Керівник проекту
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