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НАКАЗ
від 28 грудня 2017 року

№ 298

Про підсумки обласного конкурсу
на кращий освітянський блог
Відповідно до наказу КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» від 18 жовтня 2017 року № 221 «Про
проведення обласного конкурсу на кращий освітянський блог» протягом
жовтня-грудня 2017 року було проведено обласний конкурс на кращий
освітянський блог (далі – Конкурс) серед педагогічних працівників закладів
освіти області.
У другому (обласному) етапі Конкурсу розглядались 71 блог:
у номінації «Кращий блог медіаосвітнього спрямування» - 55,
у номінації «Кращий блог з проблем освіти для сталого розвитку - 16.
Серед наданих робіт лише 10% блогів відповідала номінаціям
конкурсу. Це свідчить про неналежний рівень оцінювання на попередньому
(районному/міському) етапі конкурсу.
На підставі засідання журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визначити переможців обласного конкурсу на кращий освітянський
блог (додаток ).
2. Нагородити переможців Конкурсу грамотами КВНЗ «ДОІППО».
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу
кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами Бутурліну О.В.
Голова комісії з припинення
КВНЗ «ДОІППО»

Г.Б.Мегега
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Додаток
до наказу КВНЗ «ДОІППО»
від 28 грудня 2017р. № 298

Переможці обласного конкурсу
на кращий освітянський блог
У номінації «Кращий блог медіаосвітнього спрямування»:
І місце:
Ігнатенко Олена Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи середньої загальноосвітньої школи №2 - загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів Новомосковської міської ради ;
ІІмісце:
Поддубняк Оксана Євгенівна, вчитель початкових класів середньої
загальноосвітньої школи №2 - загальноосвітнього навчального закладу ІІІІ ступенів Новомосковської міської ради;
за участь у конкурсі:
Офіцинська Ірина Володимирівна, заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель інформатики Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №114 Криворізької міської ради;
У номінації «Кращий блог з проблем освіти для сталого розвитку»:
І місце:
Білоткач
Наталія
Іванівна,
вихователь-методист
комунального
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу
санаторного призначення №15«Барвінок» у складі НВК«Дивосвіт» м.
Жовті Води;
ІІ місце:
Сінгатуліна Алла Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;
ІІІ місце:
Постоєнко Оксана Олександрівна, заступник директора з навчальновиховної роботи навчально-виховного комплексу «Ліцей-спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів №10» Марганецької міської ради;
за участь у конкурсі:
Кідиба Оксана Василівна, вчитель біології комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 117» Дніпровської міської ради;
Особова Тетяна Василівна, вчитель хімії Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №42 Криворізької міської ради.

