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22.03.2021  № 22.1/10 - 693 

На №______від__________ 

Заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Про організацію та проведення 

заходу «STEM-тиждень – 2021» 

 

З метою реалізації положень Концепції розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти), консолідації зусиль та обміну досвідом 

представників різних ланок освіти щодо розвитку напрямів STEM-освіти в 

Україні,  участі  у квітневих  Європейських  STEM-подіях з 26 по 30 квітня 

2021 року відділ STEM-освіти організовує та проводить захід                   

«STEM-тиждень – 2021» у рамках IV Всеукраїнського фестивалю           

«STEM-весна – 2021» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

від 11.02.2021 № 10). 

До участі запрошуються педагогічні працівники закладів загальної 

освіти різних типів і форм власності та позашкільних закладів освіти. 

Етапи заходу «STEM-тиждень – 2021» будуть проходити відповідно до 

Плану (додаток) та висвітлюватися в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці 

групи Відділ STEM-освіти ІМЗО. Інформацію про захід учасники можуть 

збирати за хештегами: 

#STEMтиждень_spring2021, #ідеяSTEMтиждень_spring2021 

Просимо поінформувати заклади освіти області про можливість участі у 

безкоштовному заході «STEM-тиждень – 2021». 

Додаткову інформації можна отримати у координатора Марини 

Коваленко, методиста відділу STEM-освіти (тел. 095-913-68-50, 

stemweek2021@gmail.com). 

 

 

 

 

Директор                                                                                       Євген БАЖЕНКОВ 
 

 

 

 
Валентина Черноморець 248 24 65 

https://www.facebook.com/groups/805895179541236/facebook.com/groups/805895179541236/
mailto:stemweek2021@gmail.com


Додаток до листа 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

від 22.03.2021  № 22.1/10 - 693 

 

План* проведення заходу «STEM-тиждень – 2021» 

у рамках IVВсеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021» 
 

Етапи Дата Зміст 

Підготовчий 22-31 

березня 

Учасники**: 

1. Підписуються на ФБ сторінку групи Відділ STEM-освіти ІМЗО 

2. Визначають учасників заходу/творчу групу в закладі освіти 

3. Обговорюють ідеї проведення заходу  

4. Розробляють проєкт плану проведення заходу  

«STEM-тиждень – 2021» в закладі освіти 

5. Реєструються на мапі Європейських STEM-подій 

(http://surl.li/oebi) шляхом заповнення анкети за посиланням 

http://surl.li/oebd 

Марафон 

STEM-ідей 

 

1-4  

квітня 

Учасники-автори: 

1. Розміщують пост-презентацію STEM-ідеї на ФБ сторінці групи 

Відділ STEM-освіти ІМЗО з активованим хештегом 

#ідеяSTEMтиждень_spring2021 

2. Реєструють STEM-ідеї шляхом заповнення гул-форми за 

посилання:  https://forms.gle/YscF9vyv2QXqFoGv6  

5-7 

квітня 

Організаційний комітет: 

1. Комплектує методичний кейс 

2. Оприлюднює методичний кейс «STEM-ідея» на ФБ сторінці 

групи Відділ STEM-освіти ІМЗО 

8-23 

квітня 

Учасники: 

1. Ознайомлюються з методичним кейсом «STEM-ідея» 

2. Розробляють/корегують план проведення заходу  

«STEM-тиждень – 2021» в закладі освіти 

STEM-

тиждень 

 

26-30 

квітня  

Учасники: 

1. Проводять захід «STEM-тиждень – 2021» в закладі освіти 

2. Розміщують пости про події STEM-тижня на ФБ сторінці групи 

Відділ STEM-освіти ІМЗО з активованим хештегом 

#STEMтиждень_spring2021 

Рефлексія 30 

квітня-

07 

травня 

Учасники: 

1. Підбивають підсумки 

2. Заповнюють анкету-звіт для отримання сертифікатів, подачі 

статей/методичних розробок до е-збірника матеріалів  

«STEM-тиждень — 2021» за посиланням 
https://forms.gle/5KvxSD2LPgTP2Ymm9  

11-15 

травня 

Організаційний комітет: 

1. Надсилає зареєстрованим учасникам-авторам, учасникам 

сертифікати 

2. Відзначає разом з партнерами IV Всеукраїнського фестивалю 

«STEM-весна – 2021» роботу найбільш активних учасників 

3. Упорядковує матеріали та готує е-збірник до видання в серпні 

 

*Учасники планують свою роботу, обирають формат/час/обсяг заходів відповідно етапів 

загального плану та умов закладу освіти. 

** Учасники: здобувачі освіти, педагогічні працівники всіх рівнів освіти та позашкільних 

закладів і батьківська спільнота.  

https://www.facebook.com/groups/805895179541236/
http://surl.li/oebi
http://surl.li/oebd
https://www.facebook.com/groups/805895179541236/
https://forms.gle/YscF9vyv2QXqFoGv6
https://www.facebook.com/groups/805895179541236/
https://www.facebook.com/groups/805895179541236/
https://forms.gle/5KvxSD2LPgTP2Ymm9

