УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
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21.03.2012
м.Вільнянськ

Про підсумки проведення
вибіркової оцінки базових
комп’ютерних навичок
педагогічних кадрів області
На виконання завдань Державної цільової програми «Впровадження у
навчально-виховний
процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів
інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015
року», затвердженої постановою КМУ України від 13.04.2011 № 494; наказу
МОНМС України від 11.05.2011 № 436 «Про підготовку до початку
2011/2012 н.р.» щодо забезпечення 100-відсоткової підготовки та підвищення
кваліфікації вчителів з ІКТ до кінця 2011 року; враховуючи лист МОНМС
України № 1/9-493 від 24.06.2011 «Щодо організації навчання вчителів з
використання інформаційно-комунікаційних технологій»; відповідно до
Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки та на
виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від
12.07.2011 № 536 «Про продовження реалізації Регіонального освітнього
проекту «Формування та розвиток ІТ-компетентності вчителів» в Запорізькій
області у грудні 2011 року, на виконання наказу управління освіти і науки
ОДА від 16.03.2012 № 229 «Про підсумки проведення вибіркової оцінки
базових комп’ютерних навичок педагогічних кадрів області», колегії відділу
освіти Вільнянської РДА «Про стан реалізації регіонального освітнього
проекту «Формування та розвиток ІТ – компетентності вчителів» у закладах
освіти району»
НАКАЗУЮ:
1.Керівника закладів освіти:
1.1забезпечити 100 % оволодіння вчителями, керівниками закладів
освіти базовими комп’ютерними навичками;
до 01.06.2012
1.2 активізувати участь педагогічних працівників закладів освіти в
обласних конкурсах, фестивалях, виставках методичних розробок щодо

впровадження ІКТ в освітню діяльність, участь у роботі віртуальних
педагогічних співтовариств;
1.3 забезпечити участь шкіл району, міста у програмі сертифікації
закладу освіти «100% володіння ІКТ на базовому рівні» ( для закладів,
педагогічний колектив якого пройшов перевірку ІТ-компетентності й
показав 100% володіння ІКТ на базовому рівні).
2.Районному методичному кабінету (Ганова Л.П., Собакар О.О.):
2.1 забезпечити 100 % оволодіння співробітниками відділу освіти та
методичного кабінету базовими комп’ютерними навичками;
до 01.06.2012
2.2 ознайомити керівників ЗНЗ району та вчителів-предметників з
результатами проведеної перевірки, обговоривши результати району
на
нарадах, засідання предметних методичних об’єднань тощо;
до 01.04.2012
2.3 спланувати подальшу цільову реалізацію в районі освітніх програм
щодо навчання вчителів в галузі ІКТ та безперервного підвищення їх ІТкомпетентності, скласти плани заходів з означеного питання на 2012-2015
роки;
до 01.05.2012
2.4 провести оцінку рівня сформованості базових комп’ютерних
навичок педагогічних працівників кожного навчального закладу
району, у тому числі й усіх членів адміністрації закладів освіти;
з 04.06 по 08.06. 2012
2.5 узагальнити результати оцінки рівня сформованості базової ІТкомпетентності педагогічних працівників та надати звіт і перспективні плани
щодо подальшого підвищення ІТ-компетентності
вчителів
Центру
інформатики та інформаційних технологій ЗОІППО на електронну адресу
ciit_zp@mail.ru;
до 15.06.2012
2.6 розпочати роботу щодо формування предметно-орієнтованої ІТкомпетентності
вчителів-предметників,
спланувавши
навчання
на
відповідних курсах, спецкурсах, тренінгах, майстер-класах в очній та
дистанційній формі;
з 01.09.2012
2.7 проводити методичні та мотиваційні заходи щодо ефективного
використання вчителями усіх предметів в педагогічній діяльності засобів
комп’ютерної техніки, електронних засобів навчання та ІКТ;
постійно
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

А.Г.Супруненко

