Бібліотекар вищої категорії Анненкова Л.В.:
ПРОЕКТ
ПРОКЛАДАЙМО СТЕЖИНУ ДО ЛЮСЬКИХ СЕРДЕЦЬ
Актуальність проекту:
Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві негативно впливають на
моральний стан суспільства в цілому, а особливо на підростаюче покоління.
Тому бібліотека як соціокультурний

центр

школи, як царина духовних

надбань поколінь, сконцентрованих в книгах, фільмах, аудіо-записах (музиці,
піснях) повинна сприяти духовному збагаченню, формуванню моральних та
етичних цінностей, формувати прагнення до постійного самовдосконалення.
Мета проекту:
Відстеження динаміки розвитку особистості в сучасному суспільстві на
прикладах сучасної літератури, кіно та музичного мистецтва. Розвивати в
процесі спільної колективної діяльності творчий потенціал кожного учасника
проекту, формувати критичне мислення, вміння самостійно аналізувати та
оцінювати побачене і почуте.
Зміст проекту:
Ознайомлення з книгами та відео матеріалами : фільми «Велетень»,
« Поліанна», «Будинок біля озера», музичними кліпами гурту «Within
Temptation» та піснями українського гурту «Океан Ельзи», книгами
сучасних авторів за даною темою.
Підготовка і проведення в рамках проекту диспутів, бесід, тренінгів з
використанням сучасних освітніх методів та психологічних методик,
написання творів, збір притч, афоризмів.
Презентація «Кожна дитина має право на щастя», «Прокладаймо
стежину до людських сердець»
Захист проектних робіт.

Суть даного проекту:
Стимулювати інтерес учнів до певних морально-етичних проблем, які
існують сучасному суспільстві.
Залучати учнів до активного, систематичного читання літератури за
даною тематикою.
Використовуючи сучасні педагогічні методи,

розвивати критичне

мислення, вміння самостійно знаходити потрібну інформацію, робити
аналіз прочитаного та побаченого, робити висновки, писати відгуки.
Розширити коло спілкування дітей, сприяти розвитку комунікативних
та мовленнєвих навичок.
Даний проект – творчо-інформаційний, тому що в ході проекту учні мають
можливість проявити себе як письменники, кліпмейкери, художники, актори.
А також познайомити інших з прочитаним (книги,статті), побаченим
(фільми, кліпи), почутим (пісні, притчі).
Проект груповий – за кількістю учасників.
Довготривалий – за тривалістю
В ході проекту учні мають можливість переглянути художні фільми
«Велетень», «Поліанна», «Будинок біля озера», музичний кліп «Утопія»

нідерландського гурту «Within Temptation», послухати пісні гурту «Океан
Ельзи».
Самостійна пошукова робота: підбір літератури за даною темо, пошук притч,
афоризмів, приказок, пісень.
Створення постеру «Формування особистості».
Робота в групах. Створення презентацій.
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