МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049
E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 21.11.13
На №

№ 1/9-827
від
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
Інститути післядипломної
педагогічної освіти,
вищі педагогічні навчальні заклади
(за списком)

Щодо проведення Міжнародного освітнього форуму
Intel «Нові горизонти інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті»
Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академією
педагогічних наук України та представництвом корпорації Іntel в Україні на
виконання завдань, визначених Національним планом дій щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Державною цільовою
програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на
період до 2015 року, 10-11 грудня 2013 року в Києві проводять
V
Міжнародний форум Intel "Нові горизонти інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті".
Форум проводиться з нагоди 10-річчя спільного з Міністерством проекту щодо
впровадження міжнародних освітніх програм Intel в Україні.
Мета Форуму: представити світові тенденції щодо впровадження ІКТ в освіті,
перспективи впровадження спільних ініціатив МОН України та Intel, обмінятись
досвідом щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі з метою
трансформації освіти задля підвищення ефективності сучасної освіти і підготовки
молоді до економіки знань в інформаційному суспільстві ХХI століття.

До участі у Форумі запрошуються керівники та представники обласних
департаментів (управлінь) освіти та працівники, відповідальні за впровадження ІКТ
в освіті, ректори (директори) обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти, керівники вищих педагогічних навчальних закладів, координатори та
тренери освітніх програм Intel України та СНД. Загальна кількість учасників
делегацій 5-10 осіб від області, або країни. Склад делегацій прохання узгодити з
організаторами Форуму (форма заявки від області додається).
Програма роботи Форуму:
10 грудня 2013р. – пленарне засідання та робота тематичних секцій (реєстрація
учасників з 8:30 до 9:45, початок роботи о 10:00 годині). Місце проведення: Київ,
Пр-т Перемоги, 37, Національний технічний університет України «КПІ», Корпус 1,
Зала засідань Вченої ради.
11 грудня 2013р. – практичний семінар для керівників освіти з питань
вдосконалення освітньої політики регіону в сфері ІКТ, координаційні ради для
обласних координаторів та експертів освітніх програм Intel (за окремим
запрошенням). Місце проведення: Київський університет імені Б.Грінченка, вул.
Тимошенка, 13б, реєстрація з 9:00, початок роботи о 10:00).
Реєстрація всіх учасників після узгодженя складу делегації від області на сайті
Форуму 10.iteach.com.ua обов’язкова.
Список учасників зазначеного заходу від регіону для узгодження просимо
надіслати до 26 листопада 2013 р. електронною поштою за адресом:
iteach.forum@gmail.com.
Додаток на 2 арк.

Заступник Міністра

Єресько О.В.
481 47 70

Б.М. Жебровський

Додаток

Заявка на участь у Міжнародному форумі Intel «Нові горизонти ІКТ
в освіті»
10-11 грудня 2013 р.
Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ»,
Корпус 1, Зала засідань Вченої ради
Просимо включити в склад учасників форуму делегацію
від ______________________________ області у складі ___осіб

№ з/п

Прізвище, імя

Організація

Посада

Е-мейл

Контактний телефон

1.
2.
3.
4.
5.

П.І.Б. _____________________________

________________________________________

Посада _____________________________

Дата: «____» ____________________ , 2013 р.

Підпис

Список учасників форуму від регіону просимо надіслати до 26 листопада 2013р. електронною
поштою за адресою: iteach.forum@gmail.com, копія: Tatiana.Nanaieva@intel.com
За додатковою інформацією звертатись до Людмили Савченко, координатора освітніх програм Intel в
Україні (м.т. 050-655-73-98).

Список вищих навчальних закладів,
представники яких запрошені для участі у Міжнародному форумі
Intel «Нові горизонти ІКТ в освіті»
Київ, 10-11 грудня 2013 року,
Місце проведення НТУУ «КПІ», корпус 1, Зала засідань Вченої ради

№
1.

Вищий педагогічний навчальний заклад
ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського (м. Одеса)

2.

ВП "Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка"

3.

Тернопільський національний університет ім. Гетьмана

4.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

5.
6.

Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської
обласної ради
Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького

7.

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (м. Київ)

8.

Київський професійно-педагогічний коледж ім. Макаренка

9.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

10. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
11. Житомирський державний університет імені Івана Франка
12. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
13. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
14.

Глухівський НДУ ім. Миколи Гоголя

15.
16.

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного
економічного університету
Київський університет ім. Грінченка

17.

Уманський педагогічний коледж

18.
19.

Університет менеджменту освіти (м. Київ)
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

20.

Бердянський державний педагогічний університет

21.

Мелітопольский державний педагогічний університет

