
Київстар нагородив кращих юних артскрайберів України

   14 листопада були підбиті підсумки і названі імена переможців Всеукраїнського
фестивалю скрайбінг-роликів «Покоління мобільного Інтернету», організованого
національним телеком-оператором Київстар спільно з педагогами. Нагородження 10
фіналістів відбулося у Києві на фестивалі технологій, винахідливості та креативності Kyiv
Maker Faire. Автори  10&nbsp;кращих скрайбінг-роликів  та керівники цих проектів
отримали в подарунок смартфони ALCATEL ONETOUCH із підключенням до мережі
Київстар. Також компанія «Київстар» приготувала 
призи для 5&nbsp;шкіл
, які визначилися за результатами онлайн-голосування у фіналі фестивалю.

      

   Серед нагороджених фіналістів був і учень Малобілозерської естетичної школи-
інтернату «Дивосвіт» Гришечкін Олексій та його керівник Олефіренко Ліна Леонідівна з
проектом «Мій мобільний марафон».

  

   «Я дуже радий, що наш фестиваль об’єднав дітей та дорослих, які готові швидко
опановувати нові технології і створювати корисні проекти. Тепер, якщо ви захочете
пройти короткий курс щодо можливостей використання швидкісного мобільного
3G-інтернету, можете подивитися скрайбінг-ролики наших учасників. Це позитивний та
пізнавальний інтернет-контент, який буде цікавий і дітям, і дорослим. Дякуємо всім
українським педагогам! Завдяки вам нинішні школярі вже завтра будуватимуть „розумні“
міста, впроваджуватимуть та розвиватимуть електронний уряд, мобільне здоров’я і ще
чимало проектів задля процвітання України», — зазначив на церемонії нагородження
Петро Чернишов, президент Київстар.

  

  Всеукраїнський фестиваль скрайбінг-роликів «Покоління мобільного інтернету»,
ініційований Київстар спільно із командою Запорізького інституту післядипломної
педагогічної освіти, стартував напередодні літніх канікул. Організатори фестивалю
запропонували учням 5-11 класів разом із викладачами створити короткі
скрайбінг-ролики про можливості та переваги швидкісного мобільного інтернету 3G. В
результаті 107 школярів і 77 керівників проектів із 9 областей України створили 258
хвилин відео з пізнавальними історіями про те, як мобільні технології можуть покращити
життя людей. В процесі підготовки конкурсних робіт українські школярі та вчителі
познайомилися із новою презентаційною технікою, і тепер зможуть ефективно
використовувати скрайбінг у навчальному процесі.
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підсумки і названі імена переможців    Всеукраїнського фестивалю скрайбінг-роликів
«Покоління мобільного    Інтернету», організованого національним телеком-оператором
Київстар    спільно з педагогами. Нагородження 10 фіналістів відбулося у Києві    на
фестивалі технологій, винахідливості та креативності Kyiv Maker Faire.    Автори 10
кращих скрайбінг-роликів та керівники цих проектів отримали    в подарунок смартфони
ALCATEL ONETOUCH із підключенням до мережі    Київстар. Також компанія «Київстар»
приготувала призи для 5 шкіл, які    визначилися за результатами онлайн-голосування у
фіналі фестивалю.   Серед нагороджених фіналістів був і учень Малобілозерської   
естетичної школи- інтернату «Дивосвіт» Гришечкін Олексій та його керівник   
Олефіренко Ліна Леонідівна з проектом «Мій мобільний марафон».   «Я дуже радий, що
наш фестиваль об’єднав дітей та дорослих, які готові    швидко опановувати нові
технології і створювати корисні проекти. Тепер,    якщо ви захочете пройти короткий
курс щодо можливостей використання    швидкісного мобільного 3G-інтернету, можете
подивитися скрайбінг-   ролики наших учасників. Це позитивний та пізнавальний
інтернет-контент,    який буде цікавий і дітям, і дорослим. Дякуємо всім українським
педагогам!    Завдяки вам нинішні школярі вже завтра будуватимуть „розумні“ міста,   
впроваджуватимуть та розвиватимуть електронний уряд, мобільне    здоров’я і ще
чимало проектів задля процвітання України», — зазначив    на церемонії нагородження
Петро Чернишов, президент Київстар.   Всеукраїнський фестиваль скрайбінг-роликів
«Покоління мобільного    інтернету», ініційований Київстар спільно із командою
Запорізького    інституту післядипломної педагогічної освіти, стартував напередодні
літніх    канікул. Організатори фестивалю запропонували учням 5-11 класів разом    із
викладачами створити короткі скрайбінг-ролики про можливості    та переваги
швидкісного мобільного інтернету 3G. В результаті 107 школярів    і 77 керівників
проектів із 9 областей України створили 258 хвилин відео    з пізнавальними історіями
про те, як мобільні технології можуть покращити    життя людей. В процесі підготовки
конкурсних робіт українські школярі    та вчителі познайомилися із новою презентаційною
технікою, і тепер    зможуть ефективно використовувати скрайбінг у навчальному
процесі.
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