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Щодо запровадження електронного
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призначення «Е-аудиторіум» (для позашкільних
та загальноосвітніх навчальних закладів)
Інформаційний лист №1
У відповідності до Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» (від 22.05.2003 № 851-IV), який визначив основні
організаційно-правові засади електронного документообігу та використання
електронних документів, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді МОН України та «Київське Енергетичне Агентство» за
підтримки Чеської Євразійської Торгово-промислової палати ініціює
запровадження спільного проекту «Е-аудиторіум» в навчальних закладах
України.
Електронний ресурс «Е-аудиторіум» спрямований на запровадження
нових форм соціальної взаємодії педагогів, дітей та їх батьків на основі
оперативного доступу до практично усіх даних, що можуть бути корисними для
всіх учасників навчального процесу. Окрім загальної інформації про навчальний
процес, ресурс «Е-аудиторіум» містить важливі елементи інтерактивного
навчання, що стимулюють учнів до самостійної роботи. Ресурс відрізняє
виняткова функціональність та можливість індивідуального налаштування
різних аспектів роботи закладу (електронні журнали гурткової роботи,
автоматизована система звітності, навчально-виховна та адміністративна
діяльність, планування, організація та оперативне управління навчальним
процесом, діловодство, статистична інформація, тощо).
Даний ресурс дозволяє адміністрації навчального закладу, батькам учнів
(вихованців) мати повний і оперативний контроль процесу навчання дитини,
відслідковувати за траєкторією індивідуального розвитку дитини. Дирекції
закладу здійснювати оперативну взаємодію з управлінням освіти, педагогами,
учнями та їх батьками, контроль якості ведення навчальної документації.

Використовуючи можливості сервісу, навчальний заклад отримує
безкоштовний потужний веб-інструмент для автоматизації та контролю
діяльності установи.
Детальна інформація про проект і сам ресурс будуть розміщені на сайті
НЕНЦ.
Для реєстрації навчального закладу вам необхідно перейти на
сайт http://e-schools.info, і натиснути кнопку "Підключити школу". Заповнити
всі необхідні поля і натиснути кнопку "Відправити запит" Після перевірки
модератором вам на пошту прийде повідомлення і активаційний код. Вам
необхідно буде перейти по посиланню в листі http://e-schools.info/registration і
ввести код реєстрації. Після цього школа буде повністю зареєстрована і готова
до використання. Якщо у вас виникнуть питання телефонуйте за номером
технічної підтримки +38 068 116 32 42 (контактна особо: Андрій Щербина).
За необхідності НЕНЦ проводить одноденне навчання спеціалістів (один
представник від закладу), відповідальних за використання вищезазначеної
системи в навчальному закладі. Про терміни проведення навчання буде
повідомлено окремим листом.
Заявку на навчання відповідальних за використання ресурсу «Еаудиторіум» (додаток до листа НЕНЦ) надіслати до 21 вересня ц.р. на
електронну адресу: olena@nenc.gov.ua (тема листа: «Е-аудиторіум»).
Додаткова інформація – за тел.: (044) 430-04-91 (Тараненко Вікторія Іванівна);
електронна адреса olena@nenc.gov.ua.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток
до листа НЕНЦ МОН України
«16» вересня 2016 р. № 168
Заявка
на навчання відповідальних за використання ресурсу «Е-аудиторіум» в
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного (або загальноосвітнього) навчального закладу:
_____________________________________________________
____________________________________________________________ .
6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу:
____________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ___________________________ .
8. Е-mail: __________________________________________
Керівник:

____________________
/підпис/

М.П.
“___” __________ 2016 р.

____________________
/ініціали, прізвище/

