КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
З9-ої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2022»
7-8 квітня 2022 року
Ректорам (директорам),
закладів освіти України

Шановні добродії!
7-8 квітня 2022 року в Києві в НСК «Олімпійський» (вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ, ст. м. «Олімпійська»)
відбудеться 39-та Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – 2022".
Організовує та проводить виставку Всеукраїнська громадська організація Товариство «Знання» України за підтримки
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти».
КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ:
1. Виставковий конкурс із врученням дипломів відповідної категорії:
1.1) «Лідер вищої освіти України»
1.2) «Лідер міжнародної діяльності»
1.3)«Лідер наукової та науково-технічної діяльності»
1.4) «Лідер післядипломної освіти України»
1.4) «Лідер фахової передвищої та професійно-технічної освіти України»
2. Конкурс з тематичних номінацій із нагородженням Гран-Прі, золотими, срібними медалями та дипломами:
2.1)
Видання підручників та навчальних посібників нового покоління;
2.2)
Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології;
2.3)
Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки;
2.4)
Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти;
2.5)
Інклюзивна освіта: рівні права - рівні можливості;
2.6)
Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір;
2.7)
Профорієнтаційна робота серед молоді;
2.8)
Розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти;
2.9)
Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи;
2.10) Кращий дизайн офіційного сайту закладу вищої освіти;
2.11) Досягнення у працевлаштуванні випускників закладу вищої освіти;
2.12) Розвиток студентського самоврядування у закладі вищої освіти;
2.13) Інформаційні IT-технології у закладі вищої освіти;
2.14) Діяльність професійно-технічного закладу освіти з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників;
2.15) Ефективність науково-дослідної діяльності закладу вищої освіти;
2.16) Розвиток студентської науково-дослідної роботи;
2.17) Підготовка випускників закладів загальної середньої освіти до навчання у закладі вищої освіти;
2.18) Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення
ефективності освітнього процесу;
2.19) Впровадження та розвиток енергоефективних проєктів і технологій;
2.20) Інноваційна діяльність з упровадження організаційно-педагогічних процесів у закладах вищої освіти;
2.21) Створення освітнього середовища для забезпечення умов професійної орієнтації молоді;
2.22) Розроблення та впровадження STEM-освіти у закладі вищої освіти;
2.23) Правозахисна та правопросвітня діяльність закладу вищої освіти;
2.24) Інноваційні програми розвитку закладів позашкільної освіти;
2.25) Інновації у створенні й упровадженні системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів;
2.26) Імплементація онлайн інструментів для ефективного впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти.
Склад журі конкурсу – представники Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», правління Товариства “Знання” України, дирекції Центру “Виставки, презентації” Товариства “Знання” України.
Заявка на участь у конкурсі для закладів освіти
(подається по E-mail: expoznannya@ukr.net )
Назва організації, закладу
освіти:
Контактна особа:
Посада:
Адреса:
Пошт. індекс
Тел.:
(
)
Моб. тел.:
( )
Е-mail:
Ми приймаємо участь у виставковому конкурсі:
Ми приймаємо участь у конкурсі в з тематичних номінацій:
Заявки на участь у конкурсі та конкурсні матеріали висилаються на E-mail: expoznannya@ukr.net

(до 15 березня 2022 року)

тел. (044)237-85-43, (063) 237-85-43, (093) 676-53-38, (044) 374-07-86

.
.

