РЕКОМЕНДАЦІЇ
обласної науково-практичної Інтернет-конференції
«Методологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі за програмою «Intel ® Навчання для
майбутнього»
Обласної науково-практична Інтернет-конференціґ «Методологічні аспекти
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному
процесі за програмою «Intel ® Навчання для майбутнього» відбулася 05-08 червня
2012 року на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (на платформі блогу кафедри
теорії і методики середньої освіти).
Для участі у конференції надійшло 40 заявок наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників з 12 районів (Олександрійський,
Новоукраїнський,
Олександрівський,
Кіровоградський,
Бобринецький,
Петрівський,
Світловодський,
Новомиргородський,
Маловисківський,
Вільшанський, Компаніївський, Долинський), місто Кіровоград та місто Вінниця.
На конференцію було подано 40 тез і статей. Матеріали конференції
опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Тематика і зміст доповідей та їх
обговорення на конференції свідчать про актуальність порушеної проблеми,
необхідність розроблення науково-методичного забезпечення, психологодидактичних та концептуальних засад формування інформаційної компетентності
учнів та вчителів. Під час конференції були розглянуті питання:
теоретичних та практичних особливостей організації дослідницької
діяльності учнів;
методології ефективного використання інформаційно-комунікаційних
технологій в урочний та позаурочний час;
організації неперервної освіти в площині використання тренінгового
підходу.
На основі вищевикладеного, учасники конференції рекомендують:
Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, обласному інституту
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського:
визначити стратегічно важливим напрямом своєї діяльності
інформатизацію освіти;
створити управлінську вертикаль щодо використання ІКТ в
навчальному процесі на рівні відділу освіти райдержадміністрації (міської ради) –
обласного управління освіти і науки;
продовжити роботу зі створення єдиного інформаційного простору
області.
Методичним кабінетам (центрам) управлінь освіти, керівникам освітніх

закладів усіх типів:
активно вивчати, узагальнювати й популяризувати педагогічний досвід
щодо використання ІКТ у викладанні шкільних дисциплін;
сприяти дообладнанню шкіл необхідними додатковими комп’ютерними
класами з розрахунку 24 учні на 1 персональний комп’ютер;
сприяти виявленню і розвитку інноваційних ініціатив у організації
використання ІКТ в регіоні;
забезпечити створення нормативно-документальної бази та відповідне
фінансування вивчення, збереження і поширення перспективного педагогічного
досвіду, ознайомлення з авторськими напрацюваннями вчителів регіону на
всеукраїнському та регіональному рівнях;
сприяти практичній реалізації пропозицій вчителів щодо інформаційнотехнологічного супроводу інноваційних процесів у освітній діяльності;
заохочувати фахове й методичне зростання вчителів та їх професійне
самовиявлення у руслі сучасних модернізаційних процесів.
Інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського:
започаткувати щорічну обласну науково-практичну конференцію, на
якій будуть розкриватися питання впровадження програми «Intel ®
Навчання для майбутнього»;
у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників
використовувати результати наукових досліджень у галузі психології й
дидактики та прогресивний досвід використання інформаційнокомунікаційних технологій.
08 червня 2012 року
м. Кіровоград

