МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

На № ____________від_______________

Ректорам (директорам) закладів
післядипломної педагогічної
освіти

Шановні колеги!
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
інформує, щоІЗ-14 лютого 2020 року у м. Івано-Франківську громадською
організацією «Розумне місто та екосистема» спільно з Комітетом ВР України з
питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки України,
Міністерством цифрової трансформації України запрошують взяти участь у
роботі міжнародного освітнього форуму «Цифрова трансформація освіти».
Напрями роботи форуму:
V Цифрові технології в освітній діяльності закладів освіти.
ІКТ у підвищенні інформаційно-цифрової компетентності педагогів.
V Інновації у професійно-технічній освіті.
V Інновації в освітньому процесі.
Z
Мультимедійний контент.
У STEAM - проекти.
•/ Інноваційні засоби у інклюзивній освіті.
Цифрові рішення для дистанційної освіти.
У рамках форуму буде проведено:
•
II-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»;
•
виставки «Інноваційні засоби в освіті» та «Освіта в умовах
євроінтеграції України - можливості для кожного»,
а також майстер-класи по роботі з новітнім освітнім обладнанням І
програмними засобами для закладів освіти (з врученням сертифікатів).
Усі зареєстровані користувачі порталу E-schools.info приймають участь у
розіграші подарунків.
Просимо Вас взяти участь у форумі. Заявку у реєстраційній формі
необхідно заповнити за посиланням https://forms.gle/GVxfNoVu46ZCrYut8.

Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИИ

Галегова О. В. 248 21 67

Громадська організація
«Розумне місто та екосистема»
*
ecosystem

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 10
тел./факс.: +38050 9337352

Шановні колеги!
Громадська організація «Розумне місто та екосистема» спільно з Комітетом
Р України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки
України, Міністерством цифрової трансформації України запрошують взяти
участь у роботі міжнародного освітнього форуму «Цифрова трансформація
ревіти» (13-14 лютого 2020 року, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46).
Д(
У рамках форуму проводиться:
сч.
П-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції
V
тку іі'іформаційно-комунікаційних технологій в освіті»;
«
виставка «Інноваційні засоби в освіті»;
,
•
виставка «Освіта в умовах евроінтеграцїї України - можливості для
кожного»,
а також майстер-класи по роботі з новітнім освітнім обладнанням і
програмними засобами для закладів освіти (з врученням сертифікатів).
Напрями роботи форуму:
V Цифрові технології в освітній діяльності закладів освіти.
V ІКТ у підвищенні
інформаційно-цифрової компетентності
педагогів.
V Інновації у професійно-технічній освіті.
V Інновації в освітньому процесі.
С Мультимедійний контент.
С 8ТЕАМ-проекти.
V Інноваційні засоби у інклюзивній освіті.
V Цифрові рішення для дистанційної освіти.
Всі зареєстровані користувачі порталу Е-зсйооЬ.іпІЬ приймають участь у
розіграші подарунків.
Якщо Ви зацікавлені взяти участь у форумі, пропонуємо залишити заявку
у реєстраційній формі за посиланням https://forms.gie/GVxfNoVu46ZCrYut8
Просимо Вас проінформувати зацікавлених осіб про проведення форуму,
та взяти у ньому особисту участь.
^подіваємось на плідну співпрацю!
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ІХДЄІГІ з освітніх проектів
, »арі міс і о та екосистема»
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Вик.: Безрученко В.С.
+38(050) 3-444-999, +38(068) 9445-935 bezruchenkovsifligmail.com
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