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Сьомий всеукраїнський Інтернет-конкурс «Вчитель-новатор» проводився
з 1 вересня 2010 року по 01.03.2011 року. З метою залучення ширшого кола
вчителів-новаторів та врахування результатів Шостого Всеукраїнського та
Європейського конкурсів оргкомітет поставив мету – підвищити мотивацію до
участі у конкурсі “Вчитель-новатор”. Для цього у Положенні про Сьомий
конкурс зміст матеріалів конкурсу визначався по двох категоріях: презентації
освітньої інновації «Віртуальний тур до класної кімнати» та Оригінальні
матеріали освітніх інновацій, що були реалізовані із залученням інформаційнокомунікаційних технологій.
Презентації освітньої інновації «Віртуальний тур до класної кімнати» є
основним видом конкурсних матеріалів на Європейських і Всесвітніх форумах.
Аналіз робіт переможців цих форумів показав, що конкурентоспроможними тут
є різні проекти: навчальні проекти, екологічні проекти, соціальні проекти,
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використанням сучасних ІКТ і таке інше. Стимулом учасників Сьомого
конкурсу, які оберуть цю категорію, є перспектива участі і можливо перемоги
на Європейському і Всесвітніх форумах.
Сьомий конкурс, як і попередній, проводився в освітній мережі Microsoft
«Партнерство в навчанні». В цій мережі створено спільноту CЬОМИЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР», до якої можна
приєднатися и ознайомитися з документами конкурсу.
На рис. 1 представлено Головну сторінку цієї спільноти. У розділі
«Портфоліо» для учасника розміщено комплект загальних документів:
документи щодо умов проведення конкурсу, вимог до конкурсних матеріалів,
рекомендації по заповненню профілю, шаблон Віртуального туру до класної
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кімнати (ВТК-проекту), порядку надання навчальній літературі, засобам
навчання навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і
науки України. Учасник, докладно ознайомившись з цими документами,
визначався з тим що, як і навіщо подавати на конкурс, а також чітко
усвідомлював вимоги та умови, яких з самого початку слід дотримуватися, щоб
правильно представити себе та свою роботу в Мережі «Партнерство в
навчанні». Досвід попередніх конкурсів показує, що часто учасники не
дотримуються простих вимог, які забезпечують уніфікованість та системність
конкурсу як Інтернет ресурсу з одного боку, а з іншого, недотримання цих
вимог ускладнює роботу журі. Тому журі Сьомого конкурсу не розглядало
роботи, які порушували його вимоги, зокрема, роботи учасників, які не
заповнили свій профіль (фото, інтереси, професійний досвід) та профіль (дані,
фото) свого навчального закладу (установи тощо).
Учасники конкурсу реєструвалися на сайті «Мережа партнерство в
навчанні»
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ПОСИЛАННЯ, СПІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ. У розділі СПІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ у
папці «Роботи фіналістів Європейського конкурсу вчителів-новаторів 2010
року» учасники конкурсу могли ознайомитися з тематикою, оформленням,
змістом цих робіт з тим, щоб врахувати їх особливості при розробці своєї
конкурсної роботи. Розділ МАТЕРІЛИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ був
доступний для завантаження документів з 1 вересня 2010 р. Питання
координаторам конкурсу можна надсилати безпосередньо у спільноті,
натиснувши на його прізвище у розділі УЧАСНИКИ СПЛЬНОТИ праворуч або
розпочати нову дискусію, якщо її тему доцільно обговорити у ширшому колі.
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Рис.1. Спільнота СЬОМИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВЧИТЕЛЬНОВАТОР» на освітній мережі Microsoft «Мережа Партнерство в навчанні»
Матеріали переможців Сьомого всеукраїнського конкурсу «Вчительноватор» надруковано в журналах «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Hi-Tech у
школі». Підсумки конкурсу оголошено під час проведення форуму вчителів –
новаторів у місті Києві 1 березня 2011 року.
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