БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
« 14 » ___02___ 2017 р.

№ 01-03/ 74
м. Бровари

Про проведення районного
огляду-конкурсу освітніх блогів
Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету, з метою
розвитку інформаційно-освітнього простору Броварського району, створення
умов для реалізації творчого потенціалу педагогів засобами інформаційнокомунікаційних технологій
НАКАЗУЮ:
1. Провести 30 березня 2017 року районний огляд-конкурс освітніх блогів
(далі Огляд-конкурс).
2. Затвердити положення, склад оргкомітету та журі Огляду-конкурсу
(Додатки 1-3).
3. Районному методичному кабінету (Хитра І.В.) здійснити
організаційний та методичний супровід Огляду-конкурсу.
4. Керівникам навчальних закладів:
4.1. довести інформацію щодо проведення Огляду-конкурсу до відома
педагогічних працівників (до 20.02.2017р.);
4.2. до 20 березня 2017 року надати заявки учасників Огляду-конкурсу за
формою, яка розміщена за посиланням https://goo.gl/forms/yEazT1gMTPvejQu93
5. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Начальник відділу
Хитра І.В.
4-06-01

Л.Г.Чайка

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Броварської РДА
від « 14 » 02 2017 p. № 01-03/74
Положення
про проведення районного огляду-конкурсу освітніх блогів
1.
Мета огляду-конкурсу:
- мотивація педагогів до використання інформаційно-комунікаційних
технологій та пошук нових форм співпраці з учасниками навчальновиховного процесу та громадськістю;
- виявлення, поширення та впровадження педагогічного досвіду з
використання можливостей Інтернету в освітньому процесі;
- розвиток інформаційно-освітнього простору району.
2.
Організація та проведення:
2.1. Огляд-конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для
всіх педагогічних працівників Броварського району.
2.2. Учасниками Огляду-конкурсу можуть бути педагоги та творчі групи
навчальних закладів (далі - учасники), які мають власний діючий блог.
2.3. Організаторами Огляду-конкурсу є відділ освіти Броварської районної
державної адміністрації та районний методичний кабінет. До участі в
організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники інших
творчих спілок, громадських та освітянських організацій.
2.4. Для проведення Конкурсу утворюється Організаційний комітет та Журі,
які затверджуються наказом відділу освіти.
2.5. Огляд-конкурс проводиться у заочній формі на основі заявок від
навчальних закладів за номінаціями:
 блог керівника (директора/заступника) навчального закладу;
 блог учителя-предметника;
 блог методичного формування (РМО, ШМО, творчої групи тощо);
 блог класного керівника, вихователя;
 блог бібліотекаря;
 блог керівника гуртка;
 блог методиста.
2.6. Блог оцінюється за такими показниками:
 змістовність (підбір матеріалу, відповідність назві, інформативність,

зрозумілість і чіткість тексту, грамотність);
 технологічність (дизайн та оформлення блогу відповідає змісту; наявність
навігаційних елементів; мультимедійність, використання гаджетів та
віджетів);
 соціальність (матеріали блогу мають помітну спрямованість на спільну
роботу, співтворчість; є майданчиком педагогічного або професійного
діалогу – учитель-учень, учитель-батьки, педагог-педагог, педагогадміністратор);
 безпечність контенту;
2.7. Авторські права на створені в рамках огляду-конкурсу роботи
зберігаються за його учасниками.
3.
Визначення переможців
3.1. Переможцями Огляду-конкурсу є інформаційні ресурси (під керівництвом
колективу авторів або автора), що мають найвищий сумарний рейтинг за
оцінками членів журі. Рішення членів журі оформлюється протоколом.
3.2. Переможці нагороджуються дипломами організаторів Огляду-конкурсу.
3.3. Інформація про переможців широко висвітлюватиметься в засобах масової
інформації, Інтернет-ресурсах, у ході науково-методичних заходів.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Броварської РДА
від « 14 » 02 2017 p. № 01-03/74

Склад оргкомітету
районного огляду-конкурсу освітніх блогів
1. Хитра І.В., завідувач РМК, голова оргкомітету;
2. Горицька І.О., методист РМК, заступник голови оргкомітету;
3. Донченко Ю.М. - методист РМК;
4. Крокос Л.Г. - методист РМК;
5. Ткаченко В.М.

– методист РМК.

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Броварської РДА
від « 14 » 02 2017 p. № 01-03/74

Склад журі
районного огляду-конкурсу освітніх блогів
Чайка Людмила
Григорівна

голова журі , начальник відділу освіти

Хитра Ірина
Володимирівна

заступник голови журі, завідувач РМК

Члени журі:
Горицька Ірина
Олександрівна,

методист РМК

Донченко Юлія
Миколаївна,

методист РМК

Коровай Ірина
Віталіївна,

керівник районного МО вчителів інформатики , учитель
інформатики Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Касянчук Володимир
Степанович

голова профспілки (за згодою)

Крокос Любов
Григорівна,

методист РМК

Олізар Ольга
Михайлівна,

керівник районного МО вчителів математики ,
заступник директора з НВР Літківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім.М.Стельмаха

Ткаченко Віра
Михайлівна,

методист РМК

