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Щодо організації навчання викладачів інформатики
в рамках реалізації в Запоріжжі та Запорізькій області
грант}' Фонду спільноти Силіконової долини
Шановний Костянтине Івановичу!
Повідомляємо Вас, що Запорізька державна інженерна академія отримала
грант Silicon Vail е)ПГ о т т и п іty~ FoimdatI^lMps777www.siliconvalleycf.org/) для
реалізації у 2017/2018 навчальному році проекту Matching IT Essentials
curriculum to the Ukrainian Educational Program on Informatics for Secondary/High
Schools (CG ID#: 794110). Партнером ЗДІА в проекті виступає Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
За рахунок гранту планується підвищення кваліфікації викладачів
інформатики j -Нкіл та викладачів комп’ютерних дисциплін коледжів і закладів
ПТО за курсом «Основи апаратного та програмного забезпечення ПК». Курс
«Основи апаратного та програмного забезпечення ПК» має програму з грифом
МОНУ і рекомендований для вивчення у школах України у якості курсу за
вибором. Просимо поширити інформацію серед керівників та викладачів
відповідних навчальних закладів.
Курси для викладачів будуть працювати на базі Запорізької державної
інженерної академії на безкоштовній основі. Єдина вимога до викладача - план
впровадження отриманого матеріалу до навчального процесу (підтримка
конкретних розділів основного курсу інформатики, курс за вибором, позакласна
робота, факультатив).
Результати підвищення кваліфікації викладача підтверджуються
сертифікатом мережної академії Cisco. Після закінчення курсу викладачам
надаються якісні мультимедійні навчальні матеріали (мови українська,
англійська, російська) та інструкторський доступ до порталу Академії Cisco,
міжнародної системи on-line навчання. Школа отримує ліцензійне програмне
забезпечення: симулятори для вивчення апаратної складової ПК та ноутбука,
симулятор комп’ютерних мереж та інтернету речей Packet Tracer.
Участь в проекті допоможе навчальному закладу в реалізації таких
ключових компонентів «Концепції нової української школи» цк фаршуйашйна
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доступ учнів до сучасного міжнародного навчального середовища. В межах
проекту також передбачені заходи Мережної академії Cisco для учнів у
форматах Всеукраїнських вебінарів, очних занять на базі ЗДІА, впровадження
нових форм навчання через проведення Креатонів в тому числі в районних
центрах.
Заявки на участь приймаються до 15 вересня 2017 року. Реєстрація через
форму https://goo.gl/forms/JZOfUioWgGR4H53L2
Початок навчання першої групи 1 серпня. Формат навчання дистанційноочний (онлайн курс та серія вебінарів) і передбачає 1-денну очну сесію на базі
ЗДІА для виконання лабораторних робіт та складання фінального тесту.
Контактна особа - Полякова Наталія Петрівна, доцент кафедри
Програмного забезпечення автоматизованих систем ЗДІА, керівник Центру
підготовки інструкторів для академій Cisco:
e-mail: npp@zsea.edu.ua
Контактний телефон: 095 5374 995
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