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Ilpo участь в ocBiтHboMy
SТЕМ-фестивалi

.Щоводимо до Вашого вiдома,
бiб"тliотеки УАБС (вул. Покровська,
фестивалю. Iнформацiя про лаrrий
l{boМy додасться.

!одаток: на 1 арк. в 1 прим.

KcpiBrl и к alla pal-y Су McbKtli
clб;lacttoi держа BHoi адtмiнiс,гра цiТ

вiд

Керiвни кам струк,ryрних пiдроздiлiв
CyMcbKoi об.ilасноi державноТ
алмiнiс,грацii

що 2l квiтня 2018 року в примirrlеннi LIауковоi
9/1 ) lrлаlrус,гься прове/tеttrrя ocBiT,liboгo S'I'l1N4-
захilt ,l(Jtя озItайом.llеttня l,а можJlивоТ участ,i у

о. Жtивицький

Киричейко 63 l8 14



ýтЕм

1"проlлу€мо до участi у третьому
Р..украТнсько му ocBiTH ьому
фестивалi KSTEJVI>

Jkгоiпiоп Еduсgtiоп Festivol

]rtэToro заходу G популярrзаЦя sтЕ1{-осЕaти серGд ноrtодl,

sTEl.| - це aKpoHiM чотирьох дисциплiн:

Sсl'елсе - природничi науки: rесhлоlоgу - гехl{ологiij

Епgiпееriпg - технiчна творчiсть; Mathematics.- математика.

Разом з тим, STEM - це вже окремий освiтнiй напрямок, цо по€днуе
iнновацiйнi технологiт у вивченнi як природничих наук| так i художнiх
дисциплiн.

На фэстrвалa в]| rно)|(Gте;

v вiдвiдати лекцii rra важливi й акrуалыll ocBiTtti теми
(список l,a розкJlёд лекцiй додаеться);

r' ознайомитися з, rltксlлами й курсами, якi спеlltалiзуються на
STEM-ocBiTi;

r' дiти зможуть спробувати себе у ролi SТЕМ-науковцiв на воркцJопах
(змайструвати робота, провести хi1.1iчнi Й фiзичнi експерименти,
спробувати порахувати за допомоги соробану, покерувати
автонобiльними й авiацiйними роботаttи, покористуватися
iнновацiйними гадже]-ами| зокрема);

w .Qол!читися до конкурсу технiчних pliLuetlb;

ч в]лвlдати висl,авку npcreKTiB;

у взяти участь у розiграtlli сувенiрних подарункiв;

? розважитися з анiматорами,

Фестиваль буде особливо цiкавий щколяра1..' BiKotl вiд 1О до 18 poKiB,
юним спецiалiстам, якi цiкавляться науково-технiчним напрямкоt{ або
мають власнi ви1-1аходи.

Батьки ж лiзнаються Lцо с корисного у I аджетах, про }loBiTHi lrав,lальнi
llrjоrрами та особливос1 j виховаtjllя поколiнrзя z.

Пiдтвердrrти участь потрlбно до 12 кsaтня 2oI8 рок}|, напlrсавщи листа
на еmаII: sumy_socs@ukr пеt
Пlоtя пiдтвсРдд<ення, Ви отринаGтa Днкоту учаGнхlо-

З пов!гоlо, Оргкон lTcT ф.стrваrrр ýТЕй-освiт,

-. 21 квiтня 2o]8

ý Н"у*оr" бiблiотека уАБс
(yrl. Покровска,9\1)

Орrанiзатор:
ГО <СоЦальнв справемивlсть
cCoBicTb>

lнфорriецlйнrй пrртнерз
Аtlалiтич н o-iH формацiйний
iHTepH€T-pecypc (Етсетера.Мёдiаr,
h t t р s :,//е tc е te ra. m е d i а

еtсеЬга
За пlдтрийкхr
lнстиlуr NrодернiзацiТ змiсry
1а освilи.
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додrткова |нфорнацh:

о66 578 о4 о2, Вiталiй

stem.sumy@gmail.com

J| fb,com/uKrainianstemfestival

stem.5ovi5t.ngo

соцlлllънл
спрдЬЕдливtсть


