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#GIRLSTEMp
НАШ ДЕВІЗ

Сила вимірюється в ньютонах, а успіх 
команди - в наявності дівчат”

НАЗВА ПРОЕКТУ

GIRL STEMp



#GIRLSTEMp
Скільки дівчат у Вашому оточенні є представницями 
STEM-професій?

А чи пам’ятаєте Ви свій перший урок хімії, фізики 
або ж математики?



#GIRLSTEMpневдале знайомство дівчат із STEM-предметами
ПРОБЛЕМА



ХТО Ж ВОНА?

Невизначеність
та стереотипи

Ще не знайома з 
предметами STEM

Дівчина

12-13 років

Відчуває потребу у соціалізації
6 клас

Страх булінгу 
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https://docs.google.com/file/d/1BKffqC_KVkmEUUKCo_A3BqNZHgLqvi7w/preview


ПОПЕРЕДИТИ отриманням негативного досвіду у вивченні STEM дисциплін

● Поширювати інформацію, що ДІВЧАТА В STEM - НОРМА 
● Додати впевненості дівчатам                                  
● Довести, що не потрібно боятися нових предметів
● Спростувати стереотипи
● Створити початкове КОМ’ЮНІТІ для зацікавлених дівчат

створення STEM канікул для дівчат
МЕТА



ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ У ФІНАЛІ - ДОСЯГТИ УСПІХУ

● Кількість школярок  в STEM канікулах зростатиме

● Школярки не матимуть страху перед початком вивчення технічних наук 

●  Зустрічі з експертками надихнуть школярок бути  успішними у вибраній ними сфері

● Отримані знання допоможуть збільшити відсоток ДІВЧАТ в STEM.

ми дізнаємось, що впорались, ЯКЩО:



ПРОТОТИП - онлайн STEM канікул
ДЛЯ ЧОГО і ЯК?
● Залучити дівчат 6 класу до цікавого підготування до Нового Року 
● На основі святкового настрою та невимушеної атмосфери подавати 

ознайомлюючі заняття з STEM предметами.
●  А також дарувати подарунки за активність.
●  З метою подальшого залучення дівчат у масштабніший проект - 

літній табір 
● надсилати STEMP-BOX, з потрібними для дослідів матеріалами



 ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ДІВЧАТ ІНТЕРАКТИВНІ УРОКИ ВІКТОРИНИ З ПРИЗАМИ



#GIRLSTEMp
ОДИН ДЕНЬ ІЗ STEM КАНІКУЛ

ЦІКАВИЙ УРОК З ВИКЛАДЕННЯМ ТЕМИ

ДЕМОНСТРАЦІЯ ВИВЧЕНОГО НА ПРАКТИЦІ 

ВІКТОРИНА/КОНКУРС/ТЕСТИ ДЛЯ 
ЗАСВОЄННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОГОЛОШЕННЯ 
ПРИЗІВ



#GIRLSTEMp
Декілька ідей проведення часу  на онлайн STEM канікулах 

1) Розгляд “Як зробити свої ялинкові іграшки з неординарних предметів” - лекція
2)  “Спробуй зробити штучний сніг” - майстер-клас
3) “Снігуронька - STEM-чарівниця”, у героїнь є не тільки краса а й розум - лекція про дівчат 

та їхню силу розуму, руйнування стереотипів.
4) “Фізика, хімія, геометрія- НЕ страшні слова” - ознайомлююча лекція.
5) “Запрограмуй свої ялинкові вогники” - майстер-клас



#GIRLSTEMp
РЕСУРСИ 

участь у фондах та грантах
залучення компаній до фінансування
фінансування з боку держави

ЛЮДСЬКІ ФІНАНСОВІ

СТУДЕНТКИ-
ВОЛОНТЕРКИ



ІНФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ 
БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

РЕКЛАМА, ОРІЄНТОВАНА НА БАТЬКІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАСШТАБУВАННЯ ПРОЄКТУ

РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



#GIRL
STEMp
ТАЙМІНГ
1. Повне доопрацювання програми.

2. Консультація зі спеціалістами (педагоги, 
психологи)

3. Пошук (спікеринь, волонтерок)

4. Фандрейзинг (пітчинг перед потенційними 
партнерами, подача на гранти, краудфандинг)



#GIRL
STEMp
5. Домовленість зі школами 

6. Реклама, інформування суспільства за 
допомогою соціальних мереж.

8. Реалізація проекту.

9. Аналіз проведення та помилок.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


