- Організація документообігу в ІОС.
- Мережеві спільноти ІОС як засіб організації
групової та колективної дистанційної взаємодії.

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій

- Інструментарій ІОС для організації мережевого
обговорення,
спілкування,
консультування:
внутрішньо портальний веб-месенджер, форуми,
блоги.
Каплаушенко Валерій Миколайович,
веб-програміст та адміністратор веб-порталу
«Освіта Рівненщини»,
Басараба Наталія Анатоліївна,
завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій РОІППО,
Лимич Максим Андрійович, методист кабінету
інформаційно-комунікаційних технологій
РОІППО, обласний редактор веб-порталу
«Освіта Рівненщини»,

Обмін думками та вироблення рекомендацій за
наслідками навчально-практичного семінару щодо
питань формування, наповнення та організації
спільної роботи в єдиному інформаційно-освітньому
середовищі регіону.
Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО,
Басараба Наталія Анатоліївна,
завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій РОІППО,
Каплаушенко Валерій Миколайович,
веб-програміст та адміністратор веб-порталу
«Освіта Рівненщини»,
учасники семінару

Програма
навчально-практичного семінару
для методистів, головних спеціалістів, відповідальних
за впровадження ІКТ у районах, містах, ОТГ

«Проблеми використання
інформаційно-освітнього середовища в
умовах децентралізації»
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Дата і час проведення: 17 листопада 2017р.,
10.00 – 14.00,
Місце проведення: РОІППО, актова зала, аудиторія № 14

Відкриття семінару. Вступне слово.

Тема. Проблеми використання ІОС в умовах
децентралізації.
Мета семінару: досягти компетентного розуміння
структури веб-порталу «Освіта Рівненщини», способів
формування та організації роботи в єдиному
інформаційно-освітньому просторі регіону.

Теоретичний блок.
Досвід організації мережевої взаємодії «РОІППО –
методична служба – заклад загальної середньої освіти»
та
проблеми
використання
ІОС
в
умовах
децентралізації.

Завдання семінару:
- визначити досвід, проблеми та перспективи
функціонування інформаційно-освітнього середовища
системи освіти області в умовах децентралізації;
- ознайомити з структурою веб-порталу «Освіта
Рівненщини»,
- сформувати навички самостійної, групової та
колективної
роботи
в
інформаційно-освітньому
середовищі регіону.

Практичний блок.
Структура
інформаційно-освітнього
системи освіти регіону.

Технічне та телекомунікаційне забезпечення: ПК,
ноутбуки, мультимедійний проектор, високошвидкісний
Інтернет.

Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО

Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО

середовища

Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач
кабінету інформаційно-комунікаційних
технологій РОІППО

Мета та завдання адміністрування ресурсів вебпорталу на рівні міста/району/ОТГ.
Вєтров Іван Васильович,
перший проректор РОІППО

Забезпечення
функціонування
інформаційноосвітнього середовища - веб-порталу «Освіта
Рівненщини» - на рівні міста/району/ОТГ:
- Організація інформаційної діяльності в ІОС:
створення новин та оголошень.
- Створення
та
використання
календарування в ІОС.

наскрізного

