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Шановні колеги, партнери та учасники освітніх програм  

Intel в Україні! 
 

Ми щиро вдячні  Вам, чисельним вчителям, викладачам, тренерам та координаторам 

програм Intel, за те, що зрозуміли і повірили  в Програми Intel з самого початку!  

А те, що всі ці роки ви разом із   нами - це дійсно дивовижна річ! Ми проаналізували, 

що 80 % тих, хто пройшов навчання за однією чи іншою програмою,  досі  залишаються 

в них.  Ви впроваджуэте те, чому навчились, проходите майстер-класи, берете участь у 

конкурсах та спільнотах, навчаэтесь самостійно чи дистанційно за новими курсами, 

користуэтеся ресурсами Intel в он-лайні тощо. 

 

Нам відомо, що багато з вас запровадили те, чому навчались, що у вас змінилось 

уявлення про використання ІКТ у навчально-виховному процессі. За цей час в вашому 

житті відбулися позитивні зміни. Хтось з вас отримав підвищення, хтось захистив 

дисертацію, хтось отримав визнання у колег, тощо. Цікаво дізнатись, чи є взаємозв’язок 

між Програмою та вашим успіхом! 

 

Ми пропонуємо Вам розповісти про свої рецепти успіху, щоб ваші історії мотивували та 

надихали нових учасників до активних дій, спонукали до професійного зростання та 

досягнення поставлених цілей! 

 

Заявку на участь у конкурсі та рекомендації до написання вашої Історії, ви можете 

знайти тут: SuccessStory2012.iteach.com.ua 

 

Переможця буде запрошено до участі у одному із трьох міжнародних освітніх заходів 

Intel у 2012р., залежно від  вашого досвіду та уподобань Топ-десять також отримують 

призи.  

 

Чекаємо на ваші унікальні історії! Не приховуйте свої досягнення! Поділіться ними з 

усією освітянською спільнотою!   

З повагою, 

 
 Тетяна Нанаєва та  дирекція освітніх програм Intel  в Україні                                       

http://successstory2012.iteach.com.ua/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
Заявка заповнюється  онлайн  на сайті  SuccessStory2012.iteach.com.ua  

Кінцевий термін подання заявок –  15 лютого 2012 року. 
Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта:  __________________________________________ 
Дані конкурсанта: _______________________________________________________________ 
Поштова адреса: ________________________________________________________________ 
Телефон: ______________________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
Web-site, blog, wiki тощо, якщо є: ___________________________________________________ 
Місце роботи або навчання конкурсанта: __________________________________________  
Посада: ________________________________________________________________________   
Роль в освітніх програмах Intel: ___________________________________________________ 

Зазначте, будь ласка: 

   Згода номінанта на участь в конкурсі отримана (якщо заявник та номінант  різні особи) 
   Ми несемо  відповідальність за достовірність та правдивість поданої інформації 
   Ми згодні на оприлюднення нижченаведеної інформації 

 

 
ІСТОРІЯ УСПІХУ 
Додайте текст Вашої історії успіху, розміром не більше 1000 слів.  Коротко- про головне. 
 
*  Рекомендації щодо написання історії успіху можна знайти за адресою SuccessStory2012.iteach.com.ua. 
** Зверніть увагу, що до розгляду приймаються історії, виконані не тільки в текстовому форматі,  а і повністю 
записані на відео та виставлені on-line (наприклад, на сервісах YouTube, Vimeo та ін.). В такому випадку, 
приймається  короткй опис та посилання на такий ресурс (URL-адреса). 

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
 
*  Якщо Ваша історія супроводжується додатковими матеріалами (аудіо, відео, фото, публікації в ЗМІ, записи в блозі 
тощо), введіть сюди посилання на ці матеріали та їх короткий опис. Наявність таких матеріалів рекомендується, 
оскільки вони дадуть змогу краще ознайомитись з вашою діяльністю.  
** Додаткові матеріали мають бути завантажені на сайті реєстрації, або надіслані з поміткою “Конкурс корпорації 
Intel_ім’я номінанта» на електронну адресу: intel.teach.ukraine@gmail.com  
 

Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Протягом 3 днів Вам буде надіслано реєстраційний 
номер історїї на зазначену Вами контактну адресу. У разі неотримання підтверждення протягом 3 діб, прохання 
надіслати запит на Е-мейл: intel.teach.ukraine@gmail.com 

Освітня спільнота України має знати про Ваш досвід! Таким чином Ви зможете знайти однодумців, 
послідовників та партнерів! 

 З побажанням успіхів, 

 Організаційний комітет конкурсу. 

http://successstory2012.iteach.com.ua/
http://successstory2012.iteach.com.ua/
mailto:intel.teach.ukraine@gmail.com
mailto:intel.teach.ukraine@gmail.com
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Рекомендації з написання Історії успіху освітніх програм 

Intel  
Основна мета публікації Історій успіху в рамках програм Intel — ілюстрація важливості, 

актуальності і значущості програми на прикладі реальних історій конкретних людей або 

колективів, які досягли професійних успіхів після проходження програми. 

Історії успіху можуть мати будь-який вигляд, але найкраще запам'ятовуються Історії 

успіху конкретної людини. При цьому набагато краще, якщо вона написана самим героєм 

історії, тому що в ній з'являються особисті емоції і роздуми, що збагачують враження від 

неї. З іншого боку, дуже часто успіхи та досягнення людини може найкращим та 

айоб'єктивнішим чином може описати її колега, тренер або навіть учень. 

Історія повинна відображати конкретні досягнення у професійній діяльності тренера або 

випускника, як результат участі у освітніх програмах Intel.  

Історія має містити: 

· Фактичні дані героя Історії - педагога, або групи вчителів, школяра, або групи 

школярів; 

· Опис програми, курсу, підходів тощо, завдяки яким педагог досяг успіху; 

· Опис самого успіху - професійних, особистісних досягнень героя Історії. 

ЗА ФОРМОЮ ВИКЛАДЕННЯ Історія може бути представлена у вигляді інтерв'ю, 

розповіді від імені слухача (випускника програми) або ж розповіді від третьої особи, 

коли керівник або тренер розповідає про свого слухача.  

ЗА СТИЛЕМ ВИКЛАДЕННЯ бажано звести до мінімуму педагогічну стилістику і 

дотримуватися літературно-публіцистичного стилю, адже Історія успіху - це частина 

історії життя людини, тому вона найкраще читається, коли в ній присутні не тільки 

педагогічні терміни, а й конкретні люди, події та емоції. 

Історію успіху недоцільно писати під час проходження навчального курсу, тому що для 

досягнення професійного успіху має пройти певний час. Героєм історії успіху може бути 

учасник, який дійсно отримав певні професійні результати або визнані досягнення після 

проходження програми, або участі у конкурсі. 

Найбільш цікаві особисті історії, т.к.в них передаються нюанси, життєві і професійні 

ситуації, що ілюструють шлях до успіху, що дуже важливо для гарної Історії. 

Наприкінці хотілося б відзначити ще раз, що гарна Історія успіху з'являється в результаті: 

1    Досягнення професійного успіху конкретним випускником програми або колективом. 

Чим яскравіше досягнення, тим виразніше може бути розповідь, однак і місцеві, здавалося 

б, невеличкі досягнення та результати можуть виявитися дуже цікавими та зворушливими. 

2.    Визначення форми Історії (інтерв'ю, особиста розповідь або авторська розповідь). 

Необхідно визначити, чи може герой історії самостійно описати свій успіх або його 

Історію може краще викласти інша людина. 

3.    Викладення історії в певній стилістиці (літературно-публіцистичне оповідання про 

досягнення успіху). Історія повинна бути написана гарною літературною мовою, не 

перевантаженою педагогічними термінами, оскільки Історія успіху — це життєва історія. 

З іншого боку, деталі й опис професійного розвитку є також дуже важливими.          

 

 

 


