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Начальникам відділів (управлінь) 
освіти райдержадміністрацій 
(міськрад), об’єднаних 
територіальних громад, керівникам 
науково-методичних установ

Про Всеукраїнський конкурс 
кращих практик щодо впровадження 
електронної демократії в закладах освіти

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 
від 11.09.2017 № 1/9-484 Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти інформує про проведення Державною науковою 
установою «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Асоціацією 
інноваційної та цифрової освіти Всеукраїнського конкурсу кращих практик 
щодо впровадження електронної демократії в закладах освіти. Термін 
подання робіт на конкурс -  до 31 січня 2018 року.

Умови проведення конкурсу, надані Міністерством освіти і науки 
України, додаються.

Додаток: на 5 арк.

Директор інституту В. І. Шуляр

Сторчак 37 85 89



Додаток

Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу кращ их практ ик щ одо впровадж ення  

елект ронної дем ократ ії в закладах освіт и

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 
Всеукраїнського конкурсу кращих практик щодо впровадження електронної 
демократії в закладах освіти (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться в Україні з метою розвитку соціальної, 
громадянської та інформаційно-цифрової компетентностей.

3. Основними завданнями Конкурсу є:
- створення бази кращих практик щодо впровадження е-демократії в закладах 

освіти;
- підвищення громадянської активності громадян -  адміністрації навчальних 

закладів, вчителів, учнів, батьків;
- обмін досвідом;
- напрацювання матеріалів для методичних розробок.
4. Конкурс проводить Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Українська студентська спілка» у співпраці із Асоціацією інноваційної та 
цифрової освіти, соціальним проектом «Академія навичок», Міністерством освіти 
і науки України (далі -  МОН України), Державна наукова установа «Інститут 
модернізації змісту освіти» (далі - Інститут) за підтримки Фонду Східної Європи та 
програми ЕОАР «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі 
громади», Швейцарською Конфедерацією.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 
Інститут спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти

6. До проведення Конкурсу можуть долучатися інші Міністерства та 
відомства, громадські організації.

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах МОН 
України, Інституту, офіційній сторінці проекту за посиланням 
Ьцр://ееар.іп.иа/ебетіпиа та соціальних мережах.

II. Учасники Конкурсу

1. До участі у Конкурсі запрошуються представники навчальних закладів 
(адміністрація, викладацький склад, шкільне або студентське самоврядування 
тощо), громадські організації, представники громад, журналісти, активісти.

2. Учасником Конкурсу може бути лише фізична особа -  автор чи методолог 
практики (кейсу) із застосування електронної демократії в закладах освіти.



3. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників 

Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

III. Організація та проведення Конкурсу

1. Організація та проведення Конкурсу забезпечується організаційним 
комітетом (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники державних 
структур, партнерів та громадських організацій.

2. До повноважень Оргкомітету належать:
налагодження зв’язків з осередками, які проводять Конкурс в областях, 

надання їм необхідної науково-методичної допомоги;
проведення онлайн-семінарів (вебінарів)
розроблення бланків дипломів переможців Конкурсу: лауреата, дипломанта, 

а також - подяки Учасника Конкурсу;
визначення місця нагородження переможців Конкурсу;
висвітлення у засобах масової інформації про хід проведення, підсумки 

Конкурсу.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться в рамках Всеукраїнського проекту «Громадянська 
освіта та електронна демократія в навчальних закладах», який містить таку 
інформацію про його проведення: строки подання конкурсних матеріалів, місце

. проведення, номери контактних телефонів, електронну адресу організаторів.
2. Конкурс проводиться з вересня 2017 року по лютий 2018 року в таких 

номінаціях:
- «Управління навчальним закладом за допомогою сервісів електронної 

демократії»,
- «Самоврядування в навчальному закладі завдяки електронній демократії»,
- «Використання сервісів електронної демократії в навчальному процесі»,
- «Громадянська компетентність педагога із застосуванням сервісів 

електронної демократії»,
- «Цифрова компетентність педагога із застосуванням сервісів електронної 

демократії»,
- «Виховання громадянської компетентності учнів із застосуванням сервісів 

електронної демократії»,
- «Виховання цифрової компетентності учнів із застосуванням сервісів 

електронної демократії»,
- «Робота з батьками із застосуванням сервісів електронної демократії»,
- «Робота з громадою із застосуванням сервісів електронної демократії».



3. Для участі у Конкурсі претендент подає наступні матеріали на електронну 
адресу есІетіпесІи@§таі1.сот

резюме учасника;
портфоліо власного педагогічного чи адміністративного досвіду з розв'язання 

проблеми, над якою працює претендент (у довільній формі);
опис впровадження кейсу/практики електронної демократії в навчальному 

закладі за формою, що додається.
4. Дедлайн подачі матеріалів 31 січня 2018 року.
5. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної 

кількості балів, набраних учасниками Конкурсу.
6. Матеріали учасників Конкурсу не повертаються.

V. Журі Конкурсу

1. Склад журі Конкурсу затверджується Оргкомітетом Конкурсу.
2. Журі підсумкового етапу Конкурсу складається з числа партнерів проекту, 

представників науково-методичних установ та громадських організацій (за 
згодою).

3. Журі Конкурсу очолює голова.
Голова журі:
організовує роботу журі;
проводить засідання журі;
затверджує список переможців.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайтах МОН України, 
Інституту, офіційній сторінці проекту за посиланням ЬЦр://ецар.іп.иа/ебетіпиа та 
соціальних мережах.

2. Кращі матеріали та розробки будуть враховані (із зазначенням авторства) 
при складанні методичних розробок щодо впровадження громадянської освіти та 
електронної демократії в навчальних закладах.

VII. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
1. Критеріями відбору переможців Конкурсу є:
- інноваційність ідеї,
- легкість впровадження та масштабованість в інших навчальних закладах
- охоплення цільової аудиторії,
- позитивні зміни з точки зору виховання громадянської компетентності 

учасників кейсу/практики;
- рівень інформування та охоплення в ЗМІ.
Кожний критерій оцінюється за 10-бальною шкалою.



2. За підсумками Конкурсу у відповідній номінації згідно з висновками журі 
визначається лауреат (перше місце) та дипломанти (2-5 місця).

3. Лауреатом Конкурсу вважається той Учасник Конкурсу, який набрав за 
результатами Конкурсу найбільшу кількість балів у відповідній номінації.

4. Дипломантами Конкурсу вважаються Учасники Конкурсу, які за 
результатами Конкурсу посіли наступні 4 місця після лауреата.

5. Результати конкурсу будуть розміщені до 10 березня на сайтах 
організаторів.

6. Лауреати та дипломанти нагороджуються призами та дипломами лауреата 
та дипломанта Конкурсу.

7. Урочиста церемонія нагородження лауреатів та дипломантів Конкурсу 
планується на Фестивалі успішних практик та нагородження авторів розробок, що 
відбудеться у березні 2018 року за участю представників органів державної влади, 
навчальних закладів, партнерів, громадських та освітянських організацій, медіа.

VIII. Фінансування Конкурсу
Витрати на організацію та проведення Конкурсу, підбиття підсумків та 

нагородження лауреатів, дипломантів і кращих Учасників Конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.



О пис кейсу/практ ики елект ронної дем ократ ії в навчальном у закладі

1. Прізвище, ім’я та по батькові.
2. Область, місто.

3. Мобільний телефон, електронна адреса.
4. Назва кейсу/практики.

5. Мета кейсу/практики.
6. Період реалізації.

7. Кількість безпосердньо залучених учасників.
8. Кількість охоплених проектом (кейсом). Це можуть бути батьки, громади, 

інші учні та педагогічний колектив, ЗНЗ, ВНЗ тощо.
9. Як участь у проекті вплинула на підвищення рівня громадянської та 

цифрової компетентностей учасників проекту/кейсу.

10. У чому полягає інноваційність Вашого кейсу/практики?

11. Опишіть коротко етапи реалізації кейсу/практики.
12. Як впроваджувати Ваш кейс у інших навчальних закладах?
13.Опишіть інформаційне супроводження реалізації кейсу/практики.

Чи є у Вас опубліковані відгуки (надайте посилання)?

14.Що б Ви ще хотіли додати до Вашого проекту?


