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Написав Денис Кондратенко
Середа, 03 лютого 2016, 18:17

  

    
    1.   

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    

  

    
    1.   

Ці умови визначають порядок проведення Всеукраїнської акції «Хвиля безпечного
Інтернету – 2016» (далі – Акція). 

    
    2.   

Акція проходить  з ініціативи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і
науки України (далі – ІМЗО МОН України) за підтримки Української антивірусної компанії
«Zillya! Антивірус» http://zillya.ua/ , Інтернет-проекту «Про Інтернет» http://www.prointernet
.in.ua/  та 
Науково-методичного проекту «Якість освіти» 
http://yakistosviti.com.ua/
.

    
    3.   

Акція проводиться з метою зменшення негативного впливу небажаної інформаційної
продукції, шляхом покращення обізнаності дітей та учнівської молоді з питань безпечного
Інтернету.
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    1.   

УЧАСНИКИ АКЦІІ

    

  

    
    1.   

Участь на добровільних засадах.

    
    2.   

До участі в Акції запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів України.

    

  

    
    1.   

СТРОКИ ПРОХОДЖЕННЯ

    

  

    
    1.   

Акція проходить в два етапи:
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Перший етап – 9 лютого 2016 року  9.00 – 15.00 – проходження навчальної гри та
отримання сертифікату.

  

Другий етап – 10 лютого 2016 року до 12.00 – інтернет-голосування.

  

    
    1.   

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ

    

  

  

4.1.  Відповідальна особа, яка проводитиме захід у закладі, заходить на створену
Відділом неформальної та інформальної освіти дітей ІМЗО МОН України сторінку-подію
в соціальній мережі Facebook «Хвиля безпечного Інтернету 2016» ( http://bit.ly/WaveOfSaf
eInternet2016 ) та
створює пост - повідомлення про початок акції* - Приклад: «Школа №123, м. Запоріжжя
починає о 9.15 ХВИЛЮ №1!» і додає до поста: 

  

4.1.1. хештег #Хвиля_Безпечного_Інтернету

  

4.1.2. фото дітей, які беруть участь, або будь-яке тематичне зображення до Дня
безпечного Інтернету.

  

4.2. Учні проходять навчальну гру на сайті http://www.prointernet.in.ua/ , по закінченню
якої кожен з учасників отримує сертифікат, який засвідчує, що  учень став обізнаним
фахівцем з Інтернет-безпеки.
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* в одному закладі може бути декілька «хвиль».

  

4.3.  Перший учень з кожної «хвилі» одного закладу, який найшвидше впорався із
завданнями гри, має за допомогою учителя роздрукувати сертифікат на папері або
зберегти його у PDF форматі.

  

4.4. Перший учень робить власне креативне фото-«селфі» з сертифікатом та розміщує
його у події в соцмережі Facebook - http://bit.ly/WaveOfSafeInternet2016 , як коментар до
свого поста - повідомлення. 

  

  

5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

  

5.1.  П’ять учасників Акції, чиє  фото отримає найбільшу кількість «вподобань» протягом
однієї доби до 12.00 10 лютого 2016 року, отримають заохочувальні призи від
Української антивірусної компанії  Zillya! Антивірус http://zillya.ua , Інтернет-проекту «Про
Інтернет» http://www.pr
ointernet.in.ua/
та Науково-методичного проекту «Якість освіти» 
http://yakistosviti.com.ua/
.

  

  

6. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
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6.1. Оголошення результатів відбудеться 12 лютого 2016 року шляхом публікації
результатів на веб-сторінці Інституту модернізації змісту освіти ( http://www.imzo.gov.ua/ )
та Facebook – сторінці Відділу неформальної та інформальної освіти дітей  ІМЗО МОН
України (
https://www.facebook.com/NonFormalChildEducation/
).

  

6.2. Розсилка призів відбудеться Укрпоштою або Новою Поштою.
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