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O. I. CinavruiHa

Громадська організація
«Розумне місто та екосистема»
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 10
тел./факс.: 067 383 44 17; e-mail: pro100j@ukr.net

Від _________р.

№

Начальнику Управління освіти і
науки Черкаської обласної
державної адміністрації
Данілевському В.В.
Шановний Валерию Вікторовичу!
З метою консолідації зусиль, спрямованих на розвиток громад в Україні,
ТОВ «Київська енергетична агенція» спільно з Державним агентством з питань
електронного урядування України та громадською організацією «Розумне місто
та екосистема» запрошує взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті», яка відбудеться 7-8 лютого 2019 року у м. ІваноФранківську у рамках проведення ІІ Міжнародного господарського форуму
«Смарт-місто та екосистема», в ході якого буде розглянута сучасна модель
управління містом SMART CITY (розумне місто) на засадах передових знань та
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
В роботі форуму братимуть участь представники центральних органів
виконавчої влади, політики, мери міст України, керівники об'єднаних
територіальних громад та комунальних підприємств, представники бізнесу,
науки, освіти, громадських організацій, професійних асоціацій з Польщі,
Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Молдови, Білорусі, Литви, Латвії,
Естонії, Ізраїлю та інших країн.
Метою конференції є обмін інформацією та практичним досвідом
розбудови інформаційно-освітніх веб-ресурсів територіальних одиниць,
визначення перспективних напрямів застосування ІКТ при підвищенні
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, стимулювання
наукових і прикладних розробок в галузі використання цифрових технологій в
освітньому процесі, встановлення більш тісних відносин між закладами освіти,
науковими установами, керівниками територіальних громад, бізнесом.
Напрями роботи конференції:
• Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти.
• Інформаційно-освітні веб-ресурси територіальних одиниць.
• Застосування ІКТ при підвищенні кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників.
Під час конференції передбачається робота виставки «Сучасні смартрішення в освітньому процесі», та проведення майстер-класів по роботі з
новітнім освітнім обладнанням і програмними засобами для закладів освіти з
врученням сертифікатів.

Проведення заходу планується супроводжувати виступами колективів
художньої самодіяльності, передбачається проведення виставки книг,
присвяченої героям АТО, вистави монотеатру "Кут" за участю народного артисту
України Смотрителя В.П., творчих зустрічей з театральними митцями,
письменниками, виставки прикладного мистецтва, інших заходів неформальної
частини конференції, – тобто ми будемо намагатися створити атмосферу
справжнього свята!
Передбачена екскурсія містом Івано-Франківськ та буде нагода взяти
участь у екскурсії до Буковелю.
Учасникам конференції надається допомога у організації бронювання
готелю у центрі міста (вартість проживання 150 грн./доба) та харчування.
Всі зареєстровані учасники конференції отримають промокоди на
придбання товарів зі знижкою від партнерів проекту.
Всі зареєстровані користувачі порталу E-schools.info приймають участь у
розіграші подарунків.
Якщо Ви зацікавлені взяти участь у конференції, пропонуємо до 10
грудня 2018 року залишити заявку у реєстраційній формі за посиланням
https://goo.gl/forms/5sQLYx7Mt7q6BI2H3
Після опрацювання Вашої заявки Оргкомітет конференції відправить на
вказану у реєстраційній формі електронну адресу умови участі, та, при потребі,
зв'яжеться з Вами для уточнення інформації стосовно бронювання готелю.
Просимо Вас проінформувати керівників і педагогічних працівників
закладів освіти, фахівців підрозділів управління освітою районів та об'єднаних
територіальних громад Черкаського регіону про проведення конференції, та
взяти в ній особисту участь.
Сподіваємось на взаємовигідну співпрацю!
З повагою,
Президент ГО «Розумне місто та екосистема»

Юрій Жерліцин

