
ЗАХИСТИМО ПРАВА ДІТЕЙ 
НА БЕЗПЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР!

ПІД ТАКИМ ГАСЛОМ ПРОЙШЛА ЗУСТРІЧ ЗА "КРУГЛИМ СТОЛОМ" 
У ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

Сучасне покоління бере участь у ґрунтовних змінах циві
лізації, переходить від промислового етапу до інформац
ійного. Але поряд із привілеями, які ми отримуємо у зв'яз
ку з цим переходом, виникає й ціла низка проблем. Наше 
суспільство потерпає від тендерної нерівності, підвищеної 
агресивності, пропаганди вживання тютюнових виробів, 
алкоголю, наркотиків, а також пропаганди ризикованої 
сексуальної поведінки. І насамперед ці "прояви прогре
су" торкаються нашого майбутнього -  дітей

Наш інформаційний простір запов
нений демонстрацією антисоціаль
них проявів, які негативно вплива
ють на підростаюче покоління: у дітей 
неусвідомлено міняються життєві 
настанови, світосприйняття, пове- 
дінкова модель. Тож дуже важливо 
зараз привернути увагу громадсь
кості до проблеми захисту прав дітей 
та молоді на екологію інформаційно
го простору. Саме пошуку шляхів роз
в’язання цієї непростої проблеми була 
присвячена дискусія заступників ди
ректорів шкіл з виховної роботи, кер
івників методичних об’єднань, клас
них керівників, психологів, бібліотеч
них працівників та батьківської гро
мадськості “Сучасний інформаційний 
простір: вплив на внутрішній світ і 
поведінку дитини”. Захід організова
но Славутицькою асоціацією 
шкільних бібліотекарів (САШБ) та 
міським методичним центром.

У вступному слові голова САШБ 
Лідія Колосай, окреслюючи мету зібран
ня, наголосила: люди, які причетні до 
виховання дітей, насамперед покли
кані не лише підготувати нове поколін
ня до життя в сучасних інформаційних 
умовах, але й навчити його захищати
ся від сприйняття негативної інформації. 
На розгляд учасників круглого столу 
були винесені такі питання:

- «Телебачення: інформаційний по
мічник, чи джерело агресії?»

- «Діти в полоні реклами»
- «Чим небезпечні комп’ютерні ігри?»
- «Інтернет, або “Екологічний нар

котик”»
- «Електронні няні: добро чи зло?»
На замовлення міського методич

ного центру СПЦ було проведено опи
тування учнів 7 — 10 класів з метою 
визначення пріоритетів у сфері інфор
мування молоді. Результати досліджен
ня були оголошені,рід час заходу Т. Ду

биною, соціологом Соціально-психоло
гічного центру. Вони виявилися цікави
ми, але і несподіваними для усіх при
сутніх: 54% опитаних взагалі не люб
лять читати і найпопулярнішими дру
кованими виданнями для них є мо
лодіжні журнали; основні джерела 
інформації для підлітків -  це Інтернет, 
батьки та вчителі, а основна причина 
браку інформації -  це відсутність ба
жання її отримати. Результати опиту
вання прокоментував заступник дирек
тора Соціально-психологічного центру 
практичний психолог Ю. Акименко.

Активну участь в організації заходу 
взяли бібліотечні працівники шкіл міста, 
які надали фактичну інформацію по кож
ному із запропонованих питань. Вис
тупаючі разом із визначенням позитив
них аспектів сучасних інформаційних 
технологій акцентували увагу на їх 
шкідливості. Кожен виступ супровод
жувався змістовною електронною пре
зентацією.

Завідуюча бібліотекою Славутиць- 
кого ліцею Яна Іванова розкрила при
сутнім сутність негативних впливів 
телебачення, в основному наголосив
ши на сучасних мультиплікаційних 
фільмах. Присутні мали змогу на прак
тиці порівняти та проаналізувати виг
ляд героїв, які подобаються сучасним 
дітям, з яких учні беруть приклад.

Завідуюча бібліотекою ЗОШ №4 
Наталія Дмитренко висвітлила пробле
му впливу реклами на дітей, показала її

психологічний вплив на свідомість ди
тини та запропонувала шляхи переко
нання у її неправдивості; довела акту
альність питання, оскільки цей не
від’ємний атрибут нашого життя для 
більшості учнів є стресом.

Завідуюча бібліотекою ЗОШ №3 
Наталія Примаченко надала інформа
цію про вплив комп’ютерних ігор на 
підростаюче покоління та визначила 
ряд ознак, що з’являються у дитини, 
яка ними захоплюється. Адже ні для 
кого не секрет, що комп’ютерні ігри мо
жуть бути джерелом деструктивної, 
антигромадянської поведінки і приво
дити до спалаху необґрунтованої аг
ресії.

Завідуюча бібліотекою ЗОШ №1 Те
тяна Ярова звернула увагу присутніх 
на вплив Інтернету, адже майже кожен 
школяр в останні роки більшу частину 
свого вільного часу проводить саме 
за комп’ютером і при цьому не цікавить
ся подіями реального життя.

Всі повідомлення бібліотечних пра
цівників були вдало доповнені інфор
мацією Лідії Колосай, яка не лише вис
тупила із вступним словом, але й знай
шла чимало цікавих фактів по кожному 
аспекту теми.

Учасники обговорили проблемні пи
тання та запропонували ряд рекомен
дацій, при виконанні яких хоч в деякій 
мірі вирішиться проблема негативного 
впливу інформації на сучасного школя
ра, а саме:

- підготувати методичні рекомен
дації для вчителів щодо використання 
засобів масової інформації у навчаль
ному процесі;

- розробити та активно проводити 
спеціальні навчальні заняття, тренін- 
ги, дискусії, спрямовані на формуван
ня в учнів критичного ставлення до 
засобів масової інформації;

- організувати проведення комп
лексу заходів, спрямованих на сім’ю, 
а саме: тематичні батьківські збори, 
психологічні тренінги тощо;

- залучати до просвітницької ро
боти фахівців інформаційної сфери, 
органи учнівського самоврядування, 
бібліотечні активи;

- організувати спеціальні телевізійні 
програми на місцевому телебаченні, 
та підготувати серію публікацій для 
міської газети “Теледень-Славутич”;

- організувати під час канікул ко
лективні перегляди мульфільмів (ви
робництва радянських часів) для 
учнів початкової школи;

- розробити загальноміську комп
лексну програму підтримки читання, 
залучивши до її реалізації міські бібліо
течно-інформаційні центри.

З матеріалами круглого столу мож
на ознайомитися на сайті Славутиць- 
кої асоціації шкільних бібліотекарів:

http://www.sasl.at.ua
К. ДРОЗДОВА, 

методист з виховної роботи 
ММЦ відділу освіти

http://www.sasl.at.ua

