ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
вул. Незалежної України, 57-А, м. Запоріжжя, 69035, тел/факс 061 222 25 84
zoippo.zp.ua@gmail.com, код ЄДРПОУ 02136146

05.11.2018 №496
Органам місцевого самоврядування
у сфері освіти, закладам освіти
обласного підпорядкування
Про продовження реалізації
Міжнародного освітнього проекту
«Міксіке в Україні» у 2018-2019 н. р.
в Запорізькій області
Адміністрація комунального закладу «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради інформує, що в
2018-2019 навчальному році у закладах освіти Запорізької області
продовжується реалізація міжнародного проекту Міксіке.
Проект покликаний сприяти розвитку зв’язків між закладами освіти
України та країн ЄС, що беруть участь у проекті, підвищенню якості та
ефективності навчання за допомогою інформаційних технологій, розширенню
можливостей розвитку он-лайн навчання, поглибленню співпраці педагогів та
учнів, сприяння розвитку в учнів навичок ХХІ століття, логічного мислення та
усного рахунку.
Використання
освітньої
платформи
Міксіке
http://miksike.net.ua
безкоштовне. Участь у всіх заходах проекту добровільна.
Протягом жовтня 2018 року проводився І етап конкурсу з усного рахунку
Прангліміне – Статичний триатлон 1, в якому взяли участь майже 2000 учнів
Запорізької області, що є найбільшою кількістю в Україні серед всіх областей.
Дякуємо всім за активність.
План проведення наступних заходів:
 II етап Статичний триатлон 2: 1 (7:00)- 22 листопада (21:00) 2018 р.;
 III етап Статичний триатлон 2: 23 листопада (7:00) по 23 грудня (21:00)
2018 р.;
 Обласний фінал – орієнтовно 19-20 січня 2019 року (точна дата буде
повідомлена додатково);
 Всеукраїнський віртуальний фінал - 17-28 лютого 2019 р.;
 Міжнародний фінал (участь за власні кошти) - 27 квітня 2019 р. (планується
в Естонії).

Просимо сприяти участі учнів підпорядкованих закладів освіти у проекті
Міксіке та долученню їх до змагань Прангліміне.
Координатор проекту – проректор з навчально-методичної роботи ЗОІППО
Чернікова Людмила Антонівна. Консультанти проекту:
 в початковій школі – завідувач кафедри початкової освіти Нікулочкіна
Олена Василівна, канд. пед. наук,
 з питань використання он-лайн ресурсу – доцент кафедри ІІТО Сокол Ірина
Миколаївна, канд. пед. наук.
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