Правила
Проекту «STEM: ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО» в Києві
І. Загальні положення
1.1. Основним завданням проекту «STEM: Професії майбутнього» (далі — Конкурс) є
популяризація інженерно-технічних професій серед десятикласників, а також
підвищення поінформованості школярів про можливості кар’єри у перелічених
галузях.
1.2. Мета Конкурсу — зацікавити школярів природно-математичними науками,
мотивувати їх свідомо обирати професію, керуючись своїми смаками, показати
різноманітність професій і пояснити учням, що чим більше міждисциплінарних знань у
тебе буде, тим унікальнішим фахівцем ти можеш стати.
1.3. Організаторами конкурсу є Центр «Розвиток Корпоративної соціальної
відповідальності» та «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» за підтримки партнерів: Melexis, SAP,
ЕнергоАТОМ,
1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах,
соціальних сторінках всіх організаторів та партнерів, а також у інших засобах масової
інформації.
ІІ. Умови Конкурсу
2.1. У Конкурсі беруть участь 20 команд від профільних шкіл або шкіл в який є класи з
STEM спеціалізацією, та складаються команди з 10 зацікавлених учнів 10х класів.
2.2. Конкурс проводиться з 29 січня 2018 року по травень 2018 року у три етапи:
перший – з 29 січня 2018 по 22 лютого 2018 відбір шкіл для участі;
другий – з березня 2018 до квітня 2018 відвідування школярами занять компаній
партнерів. Розклад відвідувань буде повідомлений школам учасницям додатково;
третій –квітень-травень робота команд над завданням конкурсу, виготовленням
експонатів для STEM музею та фінальний захід 17 травня 2018 року СТЕМ фест.
2.3. Для того аби взяти участь в першому етапі конкурсу, школи подають заявку до якої
прикріпляють відео ролик або посилання на нього з ідеєю експонату для фінального
заходу конкурсу СТЕМ фест.
2.4. Відео заявка про ідею експонату може бути презентована у формі демонстрацій,
інформаційних повідомлень, плакатів, пояснювальних моделей або результатів
досліджень. Ці правила забороняють учасникам працювати з важкими металами,
радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, що можуть
становити суттєву загрозу для життя людини.
2.5. Вимоги до відео: до 2 хвилин, українською або російською мовами, формат: AVI,
MPEG-4, MJPEG, MOV, MP-4.

2.6. На конкурс приймаються тільки командні роботи.
2.7. Матеріали, для подальшої розробки експонатів закуповуються командами
учасниками самостійно.
2.8. Визначається одна від кожної школи контактна особа, на весь період конкурсу, яка
зобов’язується підтримувати постійний контакт з організаторами та партнерами
конкурсу.
ІІІ. Визначення та відзначення переможців Конкурсу
3.1. Критерії оцінювання відео-заявок на участь в конкурсі:
Критерії

Максимальна
кількість балів

Відповідність тематиці

10

Реальність втілення ідеї експонату

10

Оригінальність

10

Презентація: відео

10

Загалом

40

3.2. Всі учасники другого та третього етапів Конкурсу приймають участь, та готують
під керівництвом компанії обов’язковий експонат, для фінального заходу, СТЕМ фест.
3.2. «Відео емоції» - номінація, яка не є командною. Кожен з учасників другого та
третього етапу, після відвідування занять партнерів, або роботи над експонатом знімає
коротке відео-емоції від процесу розробки або відвідування компанії партнера. Ці відео
поширюються в соціальні мережі (Фейсбук, Інстаграм) з хештегом #STEMschool та
чекіном в компанії партнерові, який працює з командою.
3.2. Нагородження шкіл та переможців Конкурсу дипломами та призами відбувається
після завершення всіх трьох етапів Конкурсу.
ІV. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс
4.1. Творчі роботи та експонати, представлені на Конкурсі, авторам не повертаються, а
зберігаються в організаторів та будуть використані у подальшій роботі або
опубліковані.
З будь-яких питань щодо конкурсу звертайтесь до Оксани Ізакової,
STEM координатора Центру «Розвиток КСВ»:
stem@csr-ukraine.org, 044-292-02-48

