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Органам місцевого
самоврядування у сфері освіти
Директорам закладів освіти

Про реєстрацію слухачів на
курси підвищення кваліфікації
та тренінги
Відповідно до листа комунального закладу «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради від
28.12.2017 № 709 «Про надання роз’яснень щодо організації курсів підвищення
кваліфікації у 2018 році» педагогічним працівникам, які проходитимуть
навчання у 2018 року, необхідно було до 01.02.2018 зареєструватися на сайті
навчального відділу, заповнивши он-лайн анкету.
Просимо відповідальних за курсову підготовку довести до відома
педагогічних працівників, для яких заплановано підвищення кваліфікації на
базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР у 2018 році (згідно додатку наказу ДОН ЗОДА від
14.12.2017 № 779), що термін реєстрації на всі курси підвищення
кваліфікації до кінця 2018 року продовжено до 07.03.2018.
Реєстрація педагогічного працівника відбувається лише після узгодження
термінів підвищення кваліфікації з адміністрацією навчального закладу та
територіальним відділом освіти.
Педагогічні працівники самостійно заповнюють анкету реєстрації і
вказують адресу своєї власної електронної пошти. Слухачі, які при реєстрації
вказали електронну пошту навчального закладу або електронну пошту,
розміщену на російських доменах, зареєстровані в системі не будуть.
За тиждень до початку курсів на вказану при реєстрації електронну пошту
слухачеві повідомляється логін та пароль для доступу до системи Інтернетпідтримки навчальних програм «Освітнє середовище Запорізького регіону» КЗ
«ЗОІППО» ЗОР з метою обов’язкового проходження вхідного тестування з
фахової підготовки.

Просимо, за необхідності, організувати вчителям з низьким рівнем базових
комп’ютерних навичок консультування вчителів інформатики (або проведення
групі вчителів повноцінних тренінгових занять з ІКТ) щодо створення
електронної скриньки (бажано на поштовому сервісі Gmail), входження на
дистанційну платформу та проходження вхідного тестування.
Реєстраційні форми остаточно закриваються 09.03.2018, результати
реєстрації узагальнюються та визначається кількість вакантних місць на рік.
У разі наявності вакантних місць, про додаткову реєстрацію буде повідомлено
додатково.
Також повідомляємо, що на даний момент на сайті навчального відділу
триває реєстрація на всі тренінги І півріччя. Форми для реєстрації на ІІ півріччя
буде викладено у травні 2018 року. Нагадуємо, що участь педагогічних
працівників у тренінгах відбувається тільки на добровільних засадах.
Просимо уважно ознайомитися з наданою інформацією та своєчасно
довести її до відома керівників закладів освіти, педагогічних працівників, які
планують навчання на курсах підвищення кваліфікації та тренінгах у 2018 році
на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
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