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Керівникам територіальних
відділів освіти
Директорам шкіл-інтернатів
обласного підпорядкування
Про проведення
ІІ обласного семінару
«Хмарні сервіси в освіті»
Згідно наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації від 29.11.2016 № 0864 «Про підвищення кваліфікації
педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області у 2017 році на базі
КЗ «ЗОІППО» ЗОР», плану роботи інституту на 2017 рік 18 квітня 2017 року
на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради відбудеться ІІ обласний
семінар «Хмарні сервіси в освіті».
Нагадуємо, що проект «Хмарні сервіси в освіті» реалізується відповідно до
нормативних документів:
- спільний наказ Інституту модернізації змісту освіти та Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України від
23.09.2016 №36/247 «Про затвердження дорожньої карти впровадження
хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів України»;
- рішення колегії МОН України, протокол від 31.03.2016 № 3/1-19 «Про стан
запровадження проекту «Хмарні сервіси в освіті», з метою підвищення
цифрової грамотності вчителів в рамках неформальної освіти для
дорослих»;
- рішення колегії ДОН ЗОДА від 24.06.2015 «Про формування простору
відкритої освіти Запорізького регіону»;
- програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-2017 роки,
рішення колегії ДОН ЗОДА від 24.06.2015 «Про формування простору
відкритої освіти Запорізького регіону».
Згідно дорожньої карти впровадження хмарних сервісів в освітній процес
очікуваним результатом є підготовка педагогічних працівників до
використання новітніх ІК-технологій й визначення оптимальних форм для
широкомасштабного впровадження інноваційних засобів ІКТ, дидактичних і

навчально-методичних матеріалів, представлених у формі електронних освітніх
ресурсів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.
Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вулиця Незалежної України, 57-А,
м. Запоріжжя, кабінет № 9.
Початок о 10 год.
Мета заходу: демонстрація досвіду використання хмарних сервісів в
навчально-виховному процесі.
Запрошуються керівники навчальних закладів або педагогічні
працівники, які планують у 2017-2018 рр. впроваджувати хмарні сервіси або
вже почали впроваджувати. Загальна кількість учасників 30 осіб, тому з
кожного району, школи-інтернату запрошуються лише по 1 особі.
У зв’язку з обмеженою кількістю учасників попередня реєстрація є
обов’язковою. До 17.04.2017 необхідно надіслати дані учасника (ПІБ, район,
навчальний заклад) на адресу ciit.zp@gmail.com з темою «Хмарні сервіси в
освіті».
За консультацією звертайтесь до старшого викладача кафедри
інформатики та інформаційних технологій в освіті Сокол Ірини Миколаївни:
т. 236-30-99; 0979181874; ciit.zp@gmail.com
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