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Шановні колеги! 
 

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі SТЕМ-освіти» 

(Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.12.2016  

№ 881/0/212-16), плану заходів на ІІІ-му, формувальному етапі, заходів в рамках   

Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна - 2019» 11 травня 2019 року на базі 

НВО «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів – 

центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області відбудеться афілійованій (не)конференції міні 

EdCamp Solone «Інноваційний старт зі STEM». 

Запрошуємо педагогів експериментальних закладів  та всіх зацікавлених до 

участі у міні EdCamp. Надсилаємо листи-запрошення для учасників (додаток 1) та 

експертів (додаток 2). Реєстрація обов’язкова і відкрита до 11 квітня 2019 р. 

Заявка експерта/експертки на проведення сесії у рамках афілійованої 

(не)конференції  міні-EdCamp Solone за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7P5ZRz-

iqCG8cOfBohToPmb2E8cfjkT1EN-LSl6-rJ4jwg/viewform?usp=sf_link 

  Учасникам міні EdCamp Solone необхідно зареєструватись за 

посиланнями:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejVKWSjJ-

uQteU_4X9LGFm6dp9xm5n89tMb4IkOur8tFlA5g/viewform?usp=sf_link 

Пропонується презентувати досвід експериментальних закладів  в 

експертній сесії  у рамках афілійованої (не)конференції  міні-EdCamp Solone. 

Просимо сприяти участі експериментальних закладів к заході.  

Участь в міні-EdCamp безкоштовна, відрядження учасників за рахунок 

сторони, що відряджає. 

Ректор  В.В.Сиченко 

Виконавець 

Запорожець О.М. 
7324766 

 

 

Керівникам відділів освіти,  

головам об’єднаних територіальних 

громад, керівникам експериментальних  

закладів зі STEM-освіти 
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Додаток 1 до листа  

КЗВО «ДАНО» ДОР 

від   13  .03.2019 №215 

Заявка на участь у афілійованій (не)конференції міні EdCamp Solone 

«Інноваційний старт зі STEM» 11 травня 2019 року у с. Солоне 

Шановні колеги!  Друзі! Небайдужі до освіти громадяни/громадянки! 

 Ми щиро запрошуємо Вас на нашу (не) конференцію міні-EdCamp Solone  

«Інноваційний старт зі STEM», яка відбудеться в селищі Солоне, 11 травня  

2019 року.  

На нашому заході Вас чекають цікаві сесії від досвідчених експертів та 

експерток у сфері STEM-навчання, практикуючих педагогів, просвітників, 

тренерів, практичні майстер-класи, учительські сесії, конкурси та подарунки від 

наших партнерів, вільне спілкування з колегами та колежанками а також море 

натхнення і вражень!  

Наш захід відбудеться у форматі mini-EdCamp. Це означає підвищення 

кваліфікації за принципом "дай-якщо можеш, візьми-якщо хочеш". Це означає, 

що кожен і кожна вільно обиратиме, до якої саме спільної роботи хоче 

приєднатися, це ряд принципів, серед яких незалежність, безкоштовність, 

правило про дві ноги, ефект "довгого хвоста". 

Участь безкоштовна,  реєстрація обов'язкова за 

посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejVKWSjJ-

uQteU_4X9LGFm6dp9xm5n89tMb4IkOur8tFlA5g/viewform?usp=sf_link 

  Для подачі заявки на участь необхідно заповнити цю анкету. Зверніть 

увагу, що заповнення анкети потребує 10-15 хвилин. Будьте уважні, ретельно 

перевіряйте свої контактні дані: якщо в них будуть помилки, ми не зможемо з 

Вами зв'язатися та запросити до участі.  

Форма реєстрації буде відкрита до 23:59, 11 квітня 2019 року!  

Ми з радістю чекатимемо на зустріч з Вами. 

З повагою координатори Ірина Грекова, Інна Пушко та численна команда 

учасників  події. 

Наші контакти: Ірина Грекова – 0688748878, 0666097710  

Інна Пушко – 0982638620, 0957329772     pushko.inna1972@gmail.com 
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Додаток 2 до листа  

КЗВО «ДАНО» ДОР 

від     .03.2019 № 

 

 
 

 

 
 

 

Реєстраційна форма для експертів/експерток 

 на міні-EdCamp Solone 11 травня 2019 року 

Шановні колеги і колежанки! Друзі! Небайдужі до освіти 

громадяни/громадянки! 

11 травня 2019 року  у селищі Солоне на Дніпропетровщині ми проводимо 

афілійовану (не)конференцію  для освітян  міні EdCamp  на тему «Інноваційний 

старт зі STEM». 

Ви плідно працюєте в даному напрямку і маєте великий досвід та певні 

напрацювання зі  STEM-освіти. Ми б хотіли, запропонувати Вам ознайомити 

небайдужих та відповідальних вчителів з такою важливою і непростою темою. 

Тож щиро запрошуємо Вас відвідати наш захід як експерта/експертки зі STEM-

освіти і представити свою діяльність на міні  EdCamp Solone.  Будемо раді 

вітати Вас на Солонянщині. Сподіваємося на плідну та творчу співпрацю!  

Розглянемо ваші умови участі у міні EdCamp Solone 11 травня 2019 року! 

Заявка експерта/експертки на проведення сесії у рамках афілійованої 

(не)конференції  міні-EdCamp Solone  11 травня  2019 року  за цим посиланням. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7P5ZRz-

iqCG8cOfBohToPmb2E8cfjkT1EN-LSl6-rJ4jwg/viewform?usp=sf_link 

З повагою координатори Ірина Грекова, Інна Пушко та численна команда 

учасників  події. 

Наші контакти: Ірина Грекова – 0688748878, 0666097710  

Інна Пушко – 0982638620, 0957329772     pushko.inna1972@gmail.com 
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