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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Щодо участі представників закладів загальної 
середньої освіти у форумі «Smart School Forum», 
який відбудеться 12-13 жовтня 2020 року

Інформуємо, що за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської 
Республіки в Україні в рамках Transition Promotion Program, Фонд «Об’єднання» 
спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової 
трансформації України, Всеукраїнським молодіжним центром організовує 
«Smart School Forum», який відбудеться 12-13 жовтня 2020 року.

На Форумі учасникам будуть презентовані сучасні цифрові рішення у 
сфері дистанційного та змішаного навчання, можливості прозорого 
фінансування закладів освіти та звітування, інструменти для комунікації та 
інтерактивного навчання.

У зв’язку з цим інформуємо, що заклади загальної середньої освіти мають 
можливість долучитися до Форуму. Просимо довести цю інформацію до відома 
керівників закладів загальної середньої освіти.

Зареєструватися на Форум можна за посиланням:
https://smartschoolforum. online/.

Додатки:
- програма форуму «Smart School Forum» на 1 арк.
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Міністерство 
цифрової трансформації 
України.

В  МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 

■  УКРАЇНИ

Smart School Forum
12-13 жовтня 2020 

Facebook/YouTube LIVE
Мета Форуму: презентація українським закладам освіти сучасних цифрових
рішень у сферах онлайн освіти, прозорого фінансування закладів і 
звітування, електронних систем документообігу, комунікації та 
інтерактивного навчання.
Серед запрошених експертів: представники бізнесу, громадські об'єднання, 
комунальні та державні установи, які впроваджують у заклади освіти 
конкретні цифрові рішення у вищевказаних сферах.
Реєстрація: https://smartschoolforum.online/

їй день - 12 жовтня
13:00-13:20: відкриття Форуму, вітальні слова організаторів, партнерів
13:20-15:00: виступи, напрям «Онлайн освіта до, під час та після карантину» 
(презентація онлайн платформ, екосистем, які націлені на організацію 
навчання онлайн)

15:00-15:20: перерва

15:20-17:00: виступи, напрям «Прозоре фінансування та ефективне
використання ресурсів закладами освіти» (презентація онлайн платформ, 
завдання яких зробити фінансування потреб закладів освіти прозорим, а 
звітність простою та доступною 24/7)

2й день - 13 жовтня
13:00-13:20: Регіональна цифровізація в Україні та її роль в освіті

13:20-15:00: виступи, напрям «Електронні системи документообігу та онлайн 
комунікації закладів» (презентація онлайн платформ, які дозволяють 
спростити документообіг та облік учасників освітнього процесу у закладах 
освіти (е-журнали, CRM тощо))

15:00-15:20: перерва
15:20-16:40: виступи, напрям «Інтерактивні рішення для навчання»
(презентація сучасних інструментів для навчання (AR, VR, робототехніка))
16:40-17:00: завершення форуму

Організатори та партнери: Фонд «Об'єднання» за підтримки Міністерства 
закордонних справ Чеської Республіки в Україні в рамках Transition 
Promotion Program, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
цифрової трансформації України, Всеукраїнський молодіжний центр

https://smartschoolforum.online/

