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28.10.2020  №153 

Директорам (завідувачам)  

науково-методичних центрів  

управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій,  

управлінню освіти та інноваційного 

розвитку освіти Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації, 

управлінню освіти, молоді та спорту 

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

Про проведення конкурсу  

«Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн» 

 

 

Відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти від 26.10.2020 

№ 22.1/10-2232 та з метою популяризації ідей STEM-освіти через розробку 

інтегрованих уроків/заходів та заохочення педагогів застосовувати STEM-

технології під час освітнього процесу проводиться конкурс «Кращий 

гендерночутливий STEM-урок онлайн» (далі Конкурс). 

Зміст листа просимо довести до відома всіх зацікавлених осіб. Детальну 

інформацію щодо участі надаємо у додатку (лист Інституту модернізації змісту 

освіти від 26.10.2020 № 22.1/10-2232).  

 

З повагою  

директор                                                                Михайло ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

Савченко С.В.,  

294-08-71 

http://partner.kubg.edu.ua/2012-02-09-16-42-36/institute-of-in-service-training.html
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»  
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 
 

 
26.10.2020 № 22.1/10-2232 

На №         від___________ Заклади післядипломної педагогічної освіти 

 

Про проведення конкурсу «Кращий 

гендерночутливий STEM-урок онлайн» 

 

З метою популяризації ідей STEM-освіти через розробку інтегрованих 

уроків/заходів та заохочення педагогів застосовувати STEM-технології під час 

освітнього процесу, виявлення і підтримки талановитих педагогічних працівників, 

створення бази даних розробок інтегрованих уроків/заходів, а також мотивування 

дівчат-підлітків вивчати через STEM-підходи природничо-технічні науки 

проводиться конкурс «Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн» (далі 

Конкурс).  

До участі у Конкурсі запрошено вчительську спільноту державних та 

комунальних закладів загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної 

(професійно-технічної) освіти, які активно впроваджують інноваційні методики до 

STEM-навчання та мають креативні ідеї для розробки нестандартних рішень. 

Учасникам необхідно до 15 листопада 2020 року подати заявку на сайті: 

https://stem-lesson.info 

Етапи проведення Конкурсу: 

— перший етап (26.10 - 15.11.2020) — прийом заявок; 

— другий етап (15.11 - 30.11.2020) — оцінка та відбір кращих робіт; 

— третій етап (11.12.2020) фінал — фінальному онлайн-заході, публічний захист 

кращих робіт, оцінка журі та нагородження переможців Конкурсу; 

— четвертий етап (грудень 2020 - червень 2021) — представлення кращих 

конкурсних робіт у відео-форматі через онлайн-платформу, поширення досвіду 

учасників конкурсу в ЗМІ. 

Просимо поінформувати заклади освіти області про проведення Конкурсу та 

сприяти участі педагогів у ньому.  

Конкурс організовується і проводиться: CSR Ukraine, експертна організація 

Центр «Розвиток КСВ», UNFPA, Фонд ООН за фінансової підтримки Швеції у галузі 

народонаселення та за підтримкою партнерів: ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» та Громадської спілки «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ». 

Додаткову інформацію можна отримати в організаційному комітеті: 

stem@csr-ukraine.org 
 

В. о. директора 

 

 

 

 

Василашко Ірина т.р. 248-24-65 

 

 

Євген БАЖЕНКОВ 
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