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12.03.2020 № 160
Керівникам управлінь, відділів освіти
виконкомів міськрад та
райдержадміністрацій, органів
управління освітою виконавчих
комітетів селищних, сільських рад
Шановні колеги!
Згідно наказу комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної адміністрації» (далі - Академія)
від 12.03.2020 №50 «Про запровадження карантину» в організації та проведенні
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (далі – Курси) при
Академії відбудуться зміни:
- Курси в період з 10 по 20 березня 2020 року переводяться на дистанційну
(заочну) форму навчання з 13 березня 2020 року;
- Курси в період з 10 по 13 березня 2020 року скорочуються шляхом зміни
дати закінчення – 12 березня 2020 року;
- відміняються короткотривалі (одноденні) курси в період з 13 березня
по 03 квітня 2020 року;
- курси, що розпочинаються з 16 березня 2020 року відбудуться у
дистанційній (заочній) формі навчання.
Реєстрація на курси відбувається дистанційно:
- 16 березня 2020 року навчальний заклад надсилає на адресу електронної
пошти
куратора групи направлення слухача (згідно наказу Академії від
24.12.2019 №368 «Про курси підвищення кваліфікації» та попередньо надісланих
додаткових замовлень);
- куратор надає роз’яснення з приводу роботи у дистанційній (заочній) формі
навчання кожному слухачеві курсів.

№

Найменування курсів

1.

Директори установ та
закладів освіти
Вчителі
історії,
правознавства,
громадянської освіти та
суспільних
дисциплін
(«спеціаліст І категорії»,
«спеціаліст
вищої
категорії»)
Вихователі-методисти
закладів дошкільної освіти
Вчителі
біології,
які
додатково
викладають
екологію
та
природознавство
(«спеціаліст І категорії»,
«спеціаліст
вищої
категорії»).
Шкільні бібліотекарі

2.

3.
4.

5.

Термін
навчання

Куратор

16.03-20.03

Хитько М. М.

16.03-20.03

Карпань І. С.

16.03-20.03
(І етап)
16.03-20.03

Міхіна Н. О.

16.03-20.03

Ткаченко Т. Г.

Григоров А. Г.

e-mail

Контактний
телефон

maiya.hitko@gmail. 0665785440
com
irinakarpan2@gmail. 0675673565
com

nml.dpo.307@gmail. 0980773907
com
albertgrigorov09@g 0509117463
mail.com

tkachenkotamara@u
kr.net

0951984339

Роз’яснення щодо змін у роботі курсів підвищення кваліфікації, початок
яких заплановано на 23 та 30 березня 2020 року будуть надані додатково.
Звертаємося з проханням завчасно попередити про зміни адміністрацію
навчальних закладів та педпрацівників.
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