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Начальникам правлінь освіти 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Шановні колеги!

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого орі ану 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ішнр*ш;ія« \ш 
розгляд для ознайомлення та врахування в роботі лист Міністерства освіти і 
науки України щодо конкурсу СтІоЬаі Теасйег Ргіае ІІкгате, відомий як 
Нобелівська премія для освітян.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління персоналу 
та правового забезпечення Л. Сіба
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Департаменти (управ лі пня)
освіти і науки обласних,

*■

Київської міської держав них 
адміністрацій
І н сти туги післядипломної 
педагогічної осві ти

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що громадська спілка 
''Оевіторія'* 1 вдруге за підтримки Міністерства освіти і науки України проводить 
цього року конкурс ОІоЬаІ ТеасЬег Ргіге иктаіпс, відомий як Нобелівська 
премія для освітян. Метою конкурсу і', відзначення досягнень вчителів, які 
зробили вагомий внесок у професію.

Переможець ОІоЬаІ ТеасЬег Ргіге Цкгаіпе отримає: грошову винагороду 
(250 тисяч гривень), можливості для підвищення кваліфікації (курси, трешнги, 
майстерні від навчального центру ''Освіторії1'), поїздку на ОіоЬаІ Шіісаііоп аші 
$кШ& Ропіга 20і9 в Дубаї. де оголосять ім’я найкращого вчителя у світі, 
подарунки від партнерів,

Ви можете взяти участь у конкурсі, надіславши заявку на здобуття премії 
СіїоЬаі ТеасЬег Ргіге Цкгаіпе 2018 за посиланням 
їїйо*://аргі у .цІоЬаЬеасНегргігс.отр.иа.’зішщр

Також ви.можете номінувати своїх колег для участі в конкурсі тут: 
]Щрб:А'';щоІУ.а1оЬаИепсЬсп>ті/.ЄчОГЄ діа/поті я агюі у .йІоЬаітеасЬсшгігс .ог е. її а/чІ£ 

тіраїс
За посиланням - короткий огляд минулорічної події:
ІД І рн ://\у №лу. у он ЦіЬс .сош ДеаісЬ? у - у.' уу 1 і X ГААуІ Ук& Гсашгс-УОши.Ьс 
Також радимо переглянути анімований ролик із порадами шодо 

заповнення анкет:
ЬЦ05:/.бл?%уц».уопшІ.)е.сот,'\Уяіс Н ? V =ОїрЬі А уХ к х уу
Номінація учасників та заповненії я анкет, тобто перший етап проведення 

премії, зриватиме з 15 йшш&ДОо І&ШіїадййЧЙИЗ»
Більш д е та л ь ^  

її Пр: ,'Ус 11 )Ьа11 сасіїе гргі гс-ог
можна зшити на сайті
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і на сторінці у РВ їїиш:/Млу\уіассЬоок.сот/ОіоЬаІТеасЬсгРгігеІ.'кг;,іі пс/
Якщо масте запитання, можете надсилати їх на електронну адресу 

£Гр@озуігогіа.ог£ або за телефоном -38 (068) 680 39 80.

З повагою 
заступник Міністра - V  - / -  ̂ Паалр Хобзей

Лйтшіька, <1814768


