Міністерство освіти і науки України
Академія української преси
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
ЧОТИРНАДЦЯТА ЛІТНЯ ШКОЛА
МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
21- 24 червня 2018 року
(с. Гаївка, санаторій «Лісова пісня» вул. Песочна,6)

ДЕНЬ 1

11.30

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

15.30-15.45
15.45-17.00
18.00

21 червня
Вітальна кава.
ВІДКРИТТЯ.
Вітальне слово
Представник Волинського інституту післядипломної освіти
Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм Академії української
преси
Вхідне анкетування учасників.
Сучасний концепт медіаосвіти та медіаграмотності.
Оксана Волошенюк
Олександр Мокрогуз
обід
Методологічні засади медіаосвіти.
Олександр Мокрогуз
перерва
Базові методики критичного мислення в освіті
Валентина Потапова
вечеря

ДЕНЬ 2

22 червня

9.00 - 10.30

Базові методики критичного мислення в освіті ( продовження)
Валентина Потапова

10.30 - 10.45
10.45- 13.00

Перерва
Критичний аналіз медіатекстів та аспекти медіа: теоретичні аспекти та
розуміння
Олександр Мокрогуз
Обід
Модель упровадження медіаосвіти:досвід Дніпропетровської академії
непервної освіти
Піщанська Вікторія
перерва
Модель упровадження медіаосвіти: досвід Дніпропетровської академії
неперервної освіти
Піщанська Вікторія
вечеря

13.00-14.00
14.00-15.30

15.30- 15.45
15.45-17.00

18.00-19.00

ДЕНЬ 3

23 червня

9.00 - 9.45
Модель упровадження медіаосвіти: досвід Чернігівської області
Олександр Мокрогуз
9.45 - 10.30
10.30- 10.45
10..45-13.00

Майстер-клас
перерва
Критичний аналіз візуальних медіатексті: практики
Оксана Волошенюк, Олександр Мокрогуз

13.00-1400

обід

14.00.-16.00

Критичний аналіз медіатекстів: практики
Валентина Потапова, Вікторія Піщанська
екскурсія
24 червня

16.00
ДЕНЬ 4
9.00 - 10.30

Формування медіаграмотності: практичний аспект
День майстер-класів та обміну досвідом
Валентина Потапова, Оксана Волошенюк, Олександр Мокрогуз

10.30 - 10.45
10.45- 13.00

Перерва
Інструменти медіаосвіти і медіаграмотності.
Вихідне анкетування
Вручення сертифікатів
Обід

13.00-14.00

Тренери та експерти семінару
1. Волошенюк Оксана Валеріївна, менеджер медіаосвітніх програм Академії української
преси науковий співробітник відділу кіномистецтва і телебачення ІМФЄ ім.
М. Рильського НАН України. Автор 7 посібників з медіаосвіти та медіаграмотності, 6
навчальних програм для різних вікових категорій, тренер з медіаосвіти та
медіаграмотності (спеціалізація: кіноосвіта і візуальна грамотність). З 2010 року –
координатор та консультант мережі медіапедагогів, яка налічує більше 600 учасників.
Координатор шести науково-практичних міжнародних конференцій з медіаосвіти (2012,
2013, 2015, 2016, 2017 рр.), співавтор і науковий редактор посібника «Медіаграмотність
на уроках суспільних дисциплін», «Медіаграмотність та критичне мислення на уроках
суспільствознавства», «Путівник з батьківського посередництва: батьки, діти і медіа»,
науковий редактор посібника «Медіаграмотність та критичне мислення в початковій
школі: посібник для вчителя».
2. Мокрогуз Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
методики науково-методичного посібника «Практична медіаосвіта: авторські уроки»
(2013), навчально-методичного посібника для вчителя 8 (9) клас «Основи
медіаграмотності: плани-конспекти уроків» (2014), співавтор і науковий редактор
посібника «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін», «Медіаграмотність та
критичне мислення на уроках суспільствознавства», «Путівник з батьківського
посередництва: батьки, діти і медіа»., ініціатор започаткування упровадження
медіаосвіти в Чернігівській області,
координатор області у всеукраїнському
експерименті «Стандартизація наскрізної моделі соціально-психологічної моделі
масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику.
3. Піщанська Вікторія Миколаївна, кандидат культурології, доцент кафедри філософії
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти". З 2011 р. - науковий керівник
дослідно-експериментальної роботи обласного рівня за темою "Науково-методичні
засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів" (39 закладів). З 2015 р. ініціатор започаткування
в області наскрізного впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес закладів
освіти, науковий керівник дослідно-експериментальної роботи обласного рівня за
темою "Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного
навчання" (29 закладів), розрахованої до 2021 р. Розробник навчальних матеріалів,
лекцій та практичних заніть, тренінігів з питань медіаовіти та медіаграмотності для
курсів підвищення кваліфікаціїб педагогів Дніпропетровської обл. Співавтор, редакторупорядник низки видань з питань медіаосвіти, виданих у Дніпропетровській обл.
протягом 2011-2017 рр.; співавтор конспектів уроків для учнів 10-го касу
"Медіакультура"; консультант щодо розробки та рецензент навчальної програми "Я у
медіапросторі" для учнів початкової школи (1, 2, 3 рік вивчення), що має рекомендації
МОН України до використання у навчально-виховному процесі закладів освіти.
4. Потапова Валентина Іванівна, Голова ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда»,
медіапедагог, тренер з медіаграмотності; має багаторічний досвід проведення Клубу
документального правового фільму, автор посібника «Как организовать дискуссию по
фильму». Після переїзду з окупованої території до Києва працює як громадська діячка.
Проведення цього заходу, а також весь проект з впровадження медіаграмотності в країні мали
підтримку американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID) та Інтерньюс. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Академії
української преси та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Інтерньюс.
Контактна особа:

Оксана Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм АУП
тел. (067) 5049802
електронна пошта: oksana@aup.com.ua
Сайт Академії української преси: http://www.aup.com.ua
Портал «Медіаосвіта та медіаграмотність»: http://www.medialiteracy.org.ua/
Сторінка на Facebook: https://www.facebook.com/aupfoundation

