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

27.02.2018 № 22.1/10-478
На №________від___________

Ректорам (директорам) обласних та
Київського міського інститутів
післядипломної педагогічної освіти
Про проведення Всеукраїнського вебінару з
питань організації змагань з моделювання
«розумних» пристроїв «STEAM-House»
Шановні колеги!
На виконання п. 1 наказу Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» від 22.02.2018 № 14 «Про проведення змагань з
моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» та з метою реалізації
державної політики і концептуальних засад Нової української школи щодо
посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на
дослідно-орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних
предметів та набутті молоддю компетентностей, необхідних для подальшої
проектної, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької
діяльності протягом лютого-травня відбудуться змагання з моделювання
«розумних» пристроїв «STEAM-House». Змагання проводяться за підтримки
ТОВ «ІТ-Інтегратор», ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
Відділ
STEM-освіти
Інституту
модернізації
змісту
освіти
13.03.2018 року проводить вебінар з питань консультування щодо участі у
змаганнях з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House». Учасники
вебінару дізнаються:
- про STEM-навчання у контексті Нової української школи;
- про умови, мету, етапи, календар подій;
- про тематику проектів, вимоги до оформлення, порядок реєстрації;
- як успішно пройти шлях від ідеї до фіналу змагань;
- чому участь у змаганнях - це успішна кар’єра у майбутньому;
- як вирішувати проблемні питання щодо участі у змаганнях.
До участі у вебінарі запрошуємо науково-педагогічних працівників,
фахівців міських та районних управлінь освіти, педагогів та інших
зацікавлених осіб. Просимо сприяти участі у заході обласних координаторів з
питань розвитку SТЕM-освіти в регіоні з метою вивчення методики

проведення Всеукраїнських змагань з моделювання «розумних» пристроїв
«STEAM-House». Участь безкоштовна.
Для участі у вебінарі необхідно приєднатися до трансляції заздалегідь
за
посиланням:
https://itintegrator.webex.com/join/igor.starenkiy
(або
https://goo.gl/uV5F7R).
Реєстрацію та приєднання до вебінару просимо здійснити відповідно до
інструкції, що додається.
Для якісного підключення радимо узяти участь у тестовому
підключенні, яке відбудеться 12 березня з 15.00 до 16.00 (з технічних питань
щодо реєстрації та приєднання до вебінару можна проконсультуватися у
координатора Антона Дзюби, т. 096-331-85-64).
Вебінар відбудеться 13 березня 2018 року о 14.30, початок реєстрації о
13.30, тривалість – 1 година.
Дізнатися більше та слідкувати за подіями можна на офіційному сайті
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (http://www.imzo.gov.ua), на
інформаційному порталі змагань (http://steam.it-integrator.ua/), у мережі
Facebook
на
сторінці
групи
«Відділ
SТЕM-освіти
ІМЗО»
(https://www.facebook.com/groups/805895179541236/) та на сторінці «STEAM
кіт» (https://www.facebook.com/steamkit.ua/).
Додаткову інформацію можна отримати у координаторів змагань:
Чухлєб Андрій Володимирович (steam.house.ua@gmail.com),
Булавська Лариса Генадіївна (stemosvita@gmail.com).

З повагою
в. о. директора

Виконавець: Василашко І.П.
т. 248 24 65

О.М. Спірін

Додаток - інструкція
до
листа
ДНУ «Інститут
модернізації і змісту освіти»
від 27.02.2018 № 22.1/10-478
Інструкція реєстрації та приєднання до вебінару
1. Учасникам вебінару необхідно перейти за посиланням:
https://itintegrator.webex.com/join/igor.starenkiy
2. На сторінці сайту у вікні слухачу необхідно ввести своє прізвище та ім'я,
електронну пошту і натиснутина зелену кнопку «Join» для підключення до
конференції.

3. Для тих, хто користувався програмою WebEx, з'явиться вікно нижче і
запуститься раніше встановлений додаток. Для тих, хто не користувався, буде
вибір встановити або запустити тимчасово. Вибір за вами.

4. Увага!Для того, щоб чути трансляцію необхідно підключитися на закладці
QuickStart (позначка - 1), натиснути на ConnectedtoAuto(позначка - 2)та перейти
на кнопкуCallUsingComputer (позначка -3 ) і натиснути.

Позначка 3.

5. Для того, щоб не заважати, вимкніть мікрофони.

