РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
КУ «РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»
НАВЧАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ПРОГРАМА
обласного навчально-практичного семінару для
методистів, головних спеціалістів, відповідальних за
впровадження ІКТ у районах, містах, ОТГ із теми

«Формування інформаційно-цифрової
компетентності учителя та учня
засобами інформаційно-комунікаційних
технологій»
(на базі навчального інформаційно-інноваційного центру
управління освіти Рівненського міськвиконкому
та ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім. В.Г.Короленка)

29 березня 2018 року

«Школа настільки хороша, наскільки хороші вчителі,
які там викладають»
Кен Робінсон

Мета навчально-практичного семінару:
досягнення компетентного розуміння способів використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування інформаційноцифрової компетентності учителя та учня, а також шляхів підвищення ефективності
освітнього процесу закладу освіти за допомогою ІКТ.
Завдання науково-практичного семінару:
- розглянути

сучасні

форми

організації

науково-методичної

роботи

з

використанням ІКТ;
- акцентувати увагу учасників семінару на досягненнях та особливостях
використання ІКТ у роботі з учнівською молоддю у напрямі формування
інформаційно-цифрової компетентності учня;
- презентувати досвід закладів освіти – учасників семінару щодо використання
ІКТ в управлінській діяльності та організації освітнього процесу;
- спонукати

педагогічних

самовдосконалення

та

працівників

активного

до

самоосвіти,

використання

професійного

інформаційно-освітнього

середовища.
Цільова аудиторія навчально-практичного семінару:
методисти районних, міських методичних кабінетів, головні спеціалісти відділів,
управлінь освіти, виконкомів рад міст обласного значення, ОТГ, які відповідають за
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Технічне забезпечення: ноутбук, ПК, мультимедійний проектор.

9:30 – 10:00 м.Рівне, вул. Литовська, 1, ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім. В.Г.Короленка.
10:00 – 10:15 Вітальна візитка ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім. В.Г. Короленка.
Виставка робіт учасників І туру XV обласного конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості (м. Рівне)

Теоретичний модуль
10:15 – 10:20 Відкриття обласного навчально-практичного семінару для
методистів,
головних
спеціалістів, відповідальних
за
впровадження ІКТ у районах, містах, ОТГ, із теми
«Формування інформаційно-цифрової компетентності учителя
та учня засобами інформаційно-комунікаційних технологій».
Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО,
Сичик Катерина Іванівна,
заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Рівненської міської ради
10:20 – 10:30 Розвиток освіти в інформаційному суспільстві.
Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО.
10:30 – 10:45 Упровадження ІКТ в роботі методичної служби: досвід та
перспективи.
Жовтан Мирослава Анатоліївна,
завідувач комунальної установи
“Рівненський міський методичний кабінет”.
10:45 – 10:55 Європейська рамка цифрової компетентності.
Басараба Наталія Анатоліївна,
завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій РОІППО

Управлінський модуль
10:55 - 11:10 Упровадження ІКТ в управлінській діяльності керівника
сучасного закладу освіти.
Желюк Олег Миколайович,
директор Рівненського
природничо-математичного ліцею «Елітар»
11:10 - 11:25 Інформаційна прозорість діяльності закладу загальної середньої
освіти.
Ларін Анатолій Євгенович,
заступник директора
з науково-методичної роботи
Рівненської класичної гімназії «Престиж»

Практичний модуль. «Педагогічна майстерня»
11:25-11:35

Використання
педагогами
початкової
школи
платформи Вчи.юа і тестового сервісу Plickers.

освітньої

Червук Лариса Миколаївна,
учитель початкових класів, заступник директора
з навчально-виховної роботи Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 8
11:35 – 11:45

Формування інформаційно-цифрової компетентності особистості
в системі мовно-літературної освіти.
Саприкіна Наталія Олександрівна,
учитель української мови та літератури,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 23

11:45 – 11:55

Інформатизація
перспективи.

іншомовної

освіти:

основні

тенденції

та

Левосюк Ольга Андріївна,
учитель англійської мови Рівненської СпШ №15,
керівник міської творчої групи із впровадження ІКТ
на уроках іноземної мови
11:55 – 12:05

Використання веб-ресурсів на уроках фізики та в роботі класного
керівника.
Стасюк Лариса Володимирівна,
учитель фізики Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. №1,
модератор Ради організаторів шкільного життя

12:05 – 12:15

Використання електронних освітніх ігрових ресурсів на уроках у
початковій школі за технологією «Розумники» Smart Kids.
Ющук Олена Вікторівна,
учитель початкових класів Рівненської
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. «Центр надії»
ім. Надії Маринович, переможець Всеукраїнського конкурсу
"Інноваційний урок з використанням технології "Розумники" (Smart
Kids)" у номінації «Кращий інноваційний урок – 2018»

12:15 – 12:25

Презентація роботи навчального інформаційно-інноваційного
центру.
Шнайдер Сергій Вікторович,
завідувач навчального інформаційно-інноваційного центру

12:25 – 12:35

Учитель & ІТ-галузь рушійна сила економічного зростання
країни.
Прончук Артем Володимирович,
методист навчального інформаційно-інноваційного центру

Рефлексивний модуль
«Відкритий мікрофон».
Спілкування учасників обласного науково-практичного семінару.
Підсумки роботи семінару. Закриття семінару.
Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО,
Сичик Катерина Іванівна,
заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Рівненської міської ради,
Жовтан Мирослава Анатоліївна,
завідувач комунальної установи
“Рівненський міський методичний кабінет”

32028 м. Рівне, вул. Чорновола, 74
Рівненський ОІППО
тел.(0362) 64-96-64, факс.(0362) 63-64-73
e-mail:roippo.rv@ukr.net

м.Рівне, вул. Соборна, 30,
КУ «Рівненський міський методичний кабінет»
тел. (0362) 26-87-11
e-mail: rivne-metodist@i.ua

