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«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
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15.01.2015 № 34/17-09
на ___________від____________

Начальникам відділів,
управлінь освіти
райдержадміністрацій,
міських рад
Директорам ЗНЗ
обласного
підпорядкування

Про проведення обласної
Інтернет-конференції
«Безпека дітей в Інтернеті: попередження,
освіта, взаємодія»
На виконання пункту 8 додатка до наказу директора департаменту освіти і
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 08.12.2014 року
№ 471 «Про проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій,
семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної
майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2015 році» 10 лютого 2015 року
відбудеться обласна Інтернет-конференція «Безпека дітей в Інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія».
Для участі у Інтернет-конференції необхідно заповнити анкету за
посиланням http://goo.gl/jCjkaq . Матеріали виступів, сформовані відповідно до
інформаційного листа (додається), необхідно не пізніше 02 лютого 2015 року
надіслати на електронну адресу: itkrvg@gmail.com.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор

Частаков Артур Васильович 24-66-08

Л.Корецька

Додаток
до листа КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
15.01.2015 № 34/17-09
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної
науково-практичної конференції з проблеми
«Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»

10 лютого 2015 року
Мета конференції - пошук рішень щодо забезпечення безпеки дітей та
підлітків у навчанні, організації позаурочної діяльності та вільному
використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет,
стільниковий (мобільний) зв'язок та ЗМІ).
Напрямки роботи:
1. Медіа-освіта та медіа-грамотність: освітні категорії та виклик часу.
2. Особливості створення безпечного онлайн-середовища дитини.
3. Методичні рекомендації щодо ефективного блокування навчальними
закладами протиправного контенту в мережі Інтернет.
Платформа
проведення:
блог
науково-методичної
лабораторії
інформатики та інформаційних технологій навчання (http://konf.koippo.kr.ua/).
Мова конференції: українська.
Умови участі в роботі конференції:
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез
виступу учаснику необхідно до 30.01.2014 року заповнити анкету за
посиланням http://goo.gl/jCjkaq та надіслати до оргкомітету текст виступу на
електронну адресу: itkrvg@gmail.com.
Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції
Текст виступу (до 3 сторінок) та (або) презентація виступу готується у
розрізі вказаної тематики конференції.
Особливості оформлення тексту:
 параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий
інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без
переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним
шрифтом, курсивом та підкресленням.
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Продовження додатка

 Уникати набору тексту великими літерами.
 Розміщення тексту:
 заголовок великими літерами симетрично;
 через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft
Word;
 малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не
менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 сторінки тез не нумеруються;
 посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках,
зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.
Особливості оформлення презентації:
 не більше 10 слайдів;
 усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі;
 кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на
одному слайді має бути не більше чотирьох;
 презентація має бути розміщена он-лайн у відкритому доступі
(slideshare.net, prezi.com, calameo.com та ін.).
Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не реєструються та не
розглядаються.
Про хід конференції
Автор не має потреби приїздити на місце проведення конференції.
Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (10 лютого 2015 року)
на блозі НМЛ інформатики та інформаційних технологій навчання.
По завершенні конференції матеріали будуть упорядковані в
електронний збірник та розміщенні на сайті НМЛ інформатики та
інформаційних технологій навчання: http://konf.koippo.kr.ua/.

