
 
 

Конкурс на кращий урок з питань подолання насильства  в сім’ї серед вчителів 5-11 

класів (липень – листопад 2011 р.) 

 

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН оголошує конкурс на 

кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї серед вчителів 5-11 класів, яка 

реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку 

ООН. 

 

 

Правила участі в конкурсі:  
1. До конкурсу допускаються вчителі 5-11 класів, громадяни України.  

2. Конкурсанти заповнюють електронну заявку за адресою 

http://gender.org.ua/index.php?option=com_breezingforms&Itemid=102&lang=ua та 

долучають план-конспект уроку з питань подолання  насильства в сім’ї

. 

3. Конкурс відбувається в два етапи. На першому етапі проходить конкурс план-

конспектів уроків з питань подолання  насильства в сім’ї (максимальний обсяг – 4 

стор. А4, Times New Roman, 14). В ході першого етапу, конкурсна комісія відбирає 

20 кращих план-конспектів. 

4. Всі документи подаються українською мовою до 16 вересня 2011 року. 

5. 20 фіналістів будуть оголошені до 22 вересня 2011 року. 

6. На другому етапі оцінюється проведення вчителькою/вчителем уроку з питань 

подолання  насильства  в сім’ї . 

7. 11 листопада відбудеться жеребкування другого етапу з визначенням графіків 

проведення уроків фіналістами конкурсу.  

8. Кожен фіналіст проводить один урок відповідно до поданого план-конспекту. 

Уроки проводяться фіналістами українською мовою. 

9. За результатами проведених уроків трьох переможців конкурсу буде оголошено 25 

листопада 2011 року. 

10. Фіналісти конкурсу (20 осіб) візьмуть участь у навчальному візиті до однієї з країн 

Європейського Союзу. Обов'язковою вимогою участі у поїздці є наявність дійсного 

до 01.05.2012 р. закордонного паспорта. 

11. Журі конкурсу формується Програмою рівних можливостей та прав жінок в 

Україні ЄС-ПРООН за участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. 

12. План-конспекти уроків фіналістів та інших учасниць/учасників, відібраних журі 

конкурсу, можуть бути опубліковані у виданнях (в т.ч. електронних) Програми 

рівних можливостей та прав жінок України ЄС-ПРООН. 

 

                                                 
 Організатори залишають за собою право зробити запит на додаткові документи, що підтверджують дані, 
які подаються в електронній заявці. 

http://gender.org.ua/index.php?option=com_breezingforms&Itemid=102&lang=ua


За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном (044) 584-34-64 (Ігор 

Гуцуляк).  

 

Контактна особа Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів: 
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи, тел.: (04563) 5-04-24 

(внутрішній абонент 115) або м.т. 050-916-66-46.  

 

 Просимо про участь у конкурсі повідомити Київський ОІПОПК до 05.09.2011р. за тел.: 

(04563) 5-04-24 (внутрішній абонент 115) або м.т. 050-916-66-46.  

 

 


