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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ 

*Медіаграмотність не повинна витісняти роботу, що роблять 

учителі або бібліотекарі; швидше вона повинна її 

підсилювати. 

*Медіаграмотність – здатність мати доступ до медіа, 

розуміти, критично оцінювати та створювати 

медіаконтент» (Європейська Комісія, 2007: взято з 

http://europa.eu/legislation_ 

summaries/information_society/strategies/l24112_en.htm). 
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*Коли бібліотекарі, вчителі та редактори енциклопедії були 

головними гейткіперами інформації, учні покладалися на 

них у вирішенні того, яким саме джерелам можна 

довіряти, а яким ні. Але в інтернеті таких брамників не 

існує. Це означає, що учні повинні брати на себе 

відповідальність за ухвалення правильних рішень щодо 

джерел і оцінювати вірогідність інформації 



Бібліотеки і медіаграмотність  

* У світі  бібліотеки вже визнані в якості партнерів у 

розвитку  медійної та інформаційної грамотності в 

рамках програм і навчання 

*Бібліотеки пропонують дітям  і дорослим різноманітні 

медіа для споживання 

* Бібліотеки є партнерами рухів та громадських 

об'єднань 

 

*Але для цього необхідно: ребрендинг ваших цілей, 

місії і цінностей бібліотеки. Бібліотека  не лише 

сховище для книг 



Бібліотеки і медіграмотність 

Найбільше ресурсів і співробітників зосереджено на 

паперових форматах 

* різні медіаформати містять не менш інформації (диски, 

відеобібліотеки) графічні романи, відео-ігри, доступ в 

Інтернет, DVD-диски  

 



 Бібліотеки і 

медіаграмотність:канада 

*Зараз є унікальний шанс позиціонувати себе як 

лідера: 

* обговорити важливість медіаграмотності для громади 

* заявити про активну позицію у благополуччі 

молодого покоління для якого медіатехнології 

невід'ємна частина життя 

*Інтернет (Цифрові навички)дозволяє інновації, 

створює можливості отримання роботи і підвищує 

продуктивність і конкуренцію 



Бібліотеки і медіаграмотість 

*Батьки в Канаді вважають, що спільний підхід до 

інформаційної грамотності мають формувати публічні 

бібліотеки, школи, інтернет-провайдери, державні та 

суспільні інституції 



Бібліотека і маркетинг  

* у бібліотеках нема чітких рамок навчальних програм   

* бібліотеки досить чітко уявляють громаду 

*Які сегменти ринку/громади найбільше потребують?  

*Хто клієнти, який прийде на подібну програму? 

*Чим його можна «зачепити»? 

 

 

 

 



Бібліотеки і сервіси: молодь 

* Бібліотеки  можуть відіграти  ту ж ключову роль в  

яку відіграють школи в  розвитку читання в цифровій 

грамотності. Публічні бібліотеки можуть розвивати  

здібності дітей, щоб  вони могли  вижити  в 

інформаційно-насиченому світі, діючи як міст безпеки 

та комфорту, який дозволяє дізнатись кому можна 

довіряти, а кому ні. 

ТОБТО посприяти батьківському контролю 



Бібліотеки і молодь 

*Спільні проекти 

навчальних закладів і 

публічних бібліотек 

*-електронні каталоги 

онлайн ресурсів 

*Навчальні модулі з 

онлайн навчання 

 

 



Бібліотеки і сервіси  

*навчання з інформаційної грамотності для старших людей 

*Навчання з медіаграмотності «Моя дитина і інтернет» для 

батьків 

*День інформаційної грамотності 

*Тиждень медіа 

 



ДОСВІД МЕДІАОСВІТИ В ФІНЛЯНДІЇ 

Щоденна високоякісна медіаосвіта  дітей і підлітків 

 

Стійкий  розвиток медіаграмотністі досягається  в результаті 

поєднання сприятливого законодавчого клімату, 

загальнонаціональних і місцевих ресурсів. 

 

Різні види діяльності і гравці поєданні, підсилюють один 

одного і постійно створюють нові партнерські мережі. 

 

Фінляндія відіграє активну роль у  медіаосвіті на 

міжнародному рівні. 

 



В 2004 р. фінські  публічні бібліотеки були ідентифіковані 

як державні  установи культури, які    будуть 

функціонувати як «провайдери»  медіаосвіти. 

Бібліотеки також  позиціонуються як  провідні організації з 

просування цифрової рівності між регіонами. 

 



 В плані Національного розвитку 

медіаосвіти   публічні  бібліотеки була 

підтримані в 2006-2010 у розмірі і EUR 

680 000: 

- Створення навчальних матеріалів  з 

медіаосвіти для бібліотекапів 

- Проведення   тренінгів з медіаосвіти  для 

бібліотечних фахівців. 

- Створення  підбірок матеріалів\джерел 

для читачів 

-  Медіа освітній  сайт  для бібліотечних 

фахівців. 

 



Щорічно відбувається тиждень медіграмотності, 

які проводять 40 організацій (міністерства, 

урядові установи, оператори зв'язку,  

   охоронні компанії, медіа-компанії та НУО) 

Мета: пропагування важливості медіаграмотності, 

інформаційні матеріали та сценарії заходів 

розробляє Асоціація фінської медіаосвіти 



 Фінська Бібліотечна Асоціація  є одним з 

основних гравців  у галузі  медіаосвіти. 

Пріоритетні напрямки: 

Навчальні онлайн ігри 

Освіта дорослих 



В листопаді відбувається Національний день 

онлайн гри. 

Він відбувається в молодіжних центрах, музеях, 

школах, бібліотеках: а саме проходить суспільна 

дискусія про онлайн ігри, діти та дорослі грають 

разом 



 

Бібліотеки і медіа 

Дослідження 2012 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/kirjastot.html?lang=fi&extra_locale=en  

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/kirjastot.html?lang=fi&extra_locale=en


Було зосереджено: 

* На статусі  медіаосвіти в муніципальних 

публічних бібліотек у Фінляндії, 

* Джерельній базі медіаосвіти в бібліотеках  

*Присутності  медіаосвіти в повсякденній 

діяльності бібліотек 

*Реалізація медіаосвіти в повсякденній 

діяльності бібліотек 

*Обізнаності про медіаосвітні  матеріали в 

бібліотеках 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/kirjastot.html?lang=fi&extra_locale=en  

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/kirjastot.html?lang=fi&extra_locale=en


*Для 1\3 респондентів  бібліотека є 

дуже  важливим постачальником 

медіа освітніх навичок 

*Найважливіша мета: надихнути 

дітей до читання. 

*Центральні теми  в медіаосвіті: 

навички управління інформацією та 

здатність розрізняти факти від 

недостовірної  інформації. 

 



*.За останні 2 роки, 4/5 бібліотеки 

зайняті  певному національному, 

регіональному або місцевому медіа 

освітньому проекті 

*16 %  бібліотек  - учасники медіа освітніх 

мереж . 

*У 25 % бібліотеках просування 

медіаосвіти та медіа грамотності 

включено в посадові обов’язки 

співробітників  

 
 



 

 В 1/5 бібліотек а медіаосвіта є частиною 

плану діяльності або існує окремий план з 

медіаосвіти. 

В  1/3 бібліотек,  існує  план співпраці 

«бібліотека – школа. 



Найбільш поширений медіаосвітній метод: школярі 

відвідують бібліотеки в так звані «тематичні години» 

П'ята частина бібліотек надають послуги з медіаосвіти дітям 

до 8-річного віку. 

Більше половини з бібліотек забезпечити медіаосвітні 

послуги  хоч зрідка для дорослих і літніх людей. 

 



 
 

Менше половини з бібліотек мають  спеціальне 

обладнання  чи  кошти на медіа освітню 

діяльність. 

2/5 бібліотек   мають комп'ютер  саме для 

медіаосвітніх ігор 

1/3 бібліотек  мають цифрову камеру і 1/4 

бібліотек мають обладнання для 

оцифрування та редагування матеріалів 

 



 

*Брак часу і дефіцит кадрів  - серйозні 

перешкоди для  медіа освітньої діяльності в 

бібліотеках. 

*Рідше  ставлення клієнтів   вважають 

суттєвою перешкодою для медіа освітньої 

діяльності 

 



 Гурт PKN (Pertti Kurikan Nimipäivät)  - зразок 

зусиль фінської системи освіти 


