Освітня програма проекту «Вісник Мрії – новий
формат» - ефективне середовище з формування
медіа компетенцій та медіа грамотності учнів.
• Відбулася педрада ЗНВК № 19, на якої визнані
пріоритети і перспективи проекту «ВМ- НФ».
• Проводяться семінари для медіапедагогів .
• Проводяться майстер-класи,
консультації для учнів.

тренінги

Конкурсна програма проекту «Вісник Мрії новий формат» - можливості для
активізації та стимулювання творчої
діяльності учнів.
•
Активність
учасників
і
підрозділів
заохочується балами. Банки балів - показники
ефективності роботи .

та

• За результатами кожного сезону підводяться
підсумки, нагороджуються переможці .

• Створено та функціонує медіа-інформаційний
консультаційний
центр,
де
працюють
медіапедагоги, соціологи, психологи, вчителі
інформатики, бібліотекарі.

• Проводяться внутрішні і зовнішні конкурсні
заходи. Редколегії «ВМ- НФ» - учасники та
переможці міських, обласних, Всеукраїнських
конкурсів, виставок, фестивалів.

•
Проводиться
загальношкільна
учнівська
конференція «Досягнення і труднощі медіаосвітнього проекту «ВМ- НФ».

• Підрозділи проекту ВМ-НФ - учасники
Міжнародного
медіафестивалю
«Росія–
Україна» (Москва-Запоріжжя).

• Вчителі ЗНВК № 19 - учасники літніх шкіл та
семінарів Академії Української преси.
• ЗНВК № 19 - базова школа Всеукраїнського
експерименту з впровадження медіаосвіти в
Україні .
• Для 8 -х і 10 -х класів читається факультативний
курс «Медіакультура»

• Представники проекту «ВМ-НФ» - учасники
Всеукраїнської виставки-конкурсу газетних
видань «Молодіжний акцент» та обласного
конкурсу «Спадкоємці переможців» .

Видавнича програма проекту «Вісник Мрії новий формат» - шкільна медіаосвітня
інновація.
• Видавництво «ВМ-НФ» - найбільше
видавництво однієї школи на території
Європи.
• Ми видаємо два журнали і двадцять
газет. Адмініструємо кілька сайтів, які на
даний час отримали 3 мільйони переглядів.
Вийшов п’ятдесят другий номер журналу
«Вісник Мрії».
• Шкільні видання мають свої сайти на
порталі шкільної преси ЗНВК № 19 .
• Газети
щомісяця.

проекту

«ВМ-НФ»

виходять

• Побачили світ сотні випусків дитячих
періодичних видань.
• На порталі шкільної преси опубліковано
2192 авторських новинних матеріалів , 450
статей та аудіовізуальних текстів , близько
5000 фотографій.
• На базі шкільного корпункту функціонує
ресурсний центр , створюється база даних
авторських матеріалів колективу ЗНВК №19

Розробник та керівник проекту –
Андрій Вячеславович ЄЛЬКІН, педагог-організатор ЗНВК №19,
голова РР МГЕІВ «Вісник Мрії»
Наукова підтримка медіа освітнього процесу –
Любов Антонівна НАЙДЬОНОВА, к.п.н., заступник директора
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
завідувачка лабораторії ПМКМ в Україні, науковий керівник
Всеукраїнського експерименту з впровадження медіаосвіти у
навчально-виховний процес ЗНЗ України.
Оксана Валеріївна ВОЛОШЕНЮК, виконавчий директор МБФ
«Академія Української преси», провідний мистецтвознавець
відділу кіномистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклору
і етнографії ім. М.Рильського.
Сергій Аркадійович ІВАНОВ, к.т.н., доцент кафедри
інноваційних освітніх технологій Запорізького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, регіональний
координатор Всеукраїнського експерименту з упровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес.

тому числі й майбутнє нашої держави залежить саме
від якості інформаційного простору та сформованих
медіа-компетентностей дітей;

Якщо Ви визнаєте, що підготовка підростаючого
покоління до спілкування із засобами масової
комунікації під час соціалізації є визнаним пріоритетом
у системі освіти України;

Якщо

Ви
впевнені,
що
медіа-освітній
процес повинний захистити дітей від потенційно
шкідливих
ефектів
медіа,
сформувати
такого
споживача
медіа,
котрий
міг
би
ефективно
задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби
масової комунікації.

Якщо Ви вважаєте, що якість інформації, яка

надходить ззовні має дуже важливе значення, бо саме
вона й формує майбутню особистість, а з нею і все
майбутнє нашої країни;

Якщо Вам зрозуміло, що

стрімкий розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій
потребує
негайної підготовки особистості до вмілого, а головне
безпечного користування ними;

Якщо Ви знаєте, що в епоху Інтернету, коли знання
всього світу здаються доступними, ніхто не може
контролювати потоки інформації до аудиторії. Разом із
свободою
слова
має
місце
неконтрольована
вседозволеність;

Якщо Ви визнаєте, що передумовою медіа-освіти є
такі прояви у сучасних мас-медіа як неякісна медіапродукція,
аморальність,
зневага
до
загальнолюдських цінностей;

Якщо Ви вважаєте важливими знання про механізми
маніпулювання психікою людини та як протистояти та
захищати незаконним вторгненням у неї; що не має
можливостей
просто
забороняти
ту
чи
іншу
інформацію. Потрібно вчити грамотно сприймати
інформацію, вчити не хотіти небезпечну інформацію; -

МИ – ОДНОДУМЦІ!

З 2008 року впроваджуємо медіа освітні практики!
Формуємо медіа грамотність учнів 5-11 класів!

Автор ідеї – Ганна Олександрівна ТАНДУРА, директор ЗНВК
№19.

Якщо Ви знаєте, що майбутнє нового покоління, в

http://school19-vm.at.ua/

Наша співдружність – Колектив проекту представлений
редакціями
21
періодичного
видання,
керується
координаційною радою, до якої входять адміністрація ЗНВК
№19, офіційні автори Мрії (письменники із різних куточків
світу), експерти, науковці.

чильне місце в системі освіти – тим швидше
відбудеться
побудова
в
країні
інформаційного
суспільства, розвиток економіки та екології знань та
становлення громадянського суспільства;

Медіаосвітній проект Запорізького навчально-виховного комплексу №19

Наша місія – запропонувати суспільству ефективну модель
медіаосвіти школярів для впровадження в загальноосвітніх
навчальних закладах України.

Якщо Ви вважаєте, чим швидше медіа-освіта посяде

«Вісник Мрії – новий формат»

Наша ціль – Створення медіа інформаційного розвиваючого
середовища задля формування медіа інформаційної
грамотності та екологічної культури учнів

