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Національна стипендіальна програма (NSP)
Словацької Республіки
У межах програми оголошено новий прийом заявок на здобуття
стипендій на навчання, дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині
в літньому семестрі 2020/2021 академічного року.
Національна стипендіальна програма створена для підтримки
мобільності іноземних студентів та аспірантів, викладачів ЗВО,
дослідників і митців під час їхнього навчання чи наукової роботи в
словацьких закладах вищої освіти і дослідницьких центрах.
Заявки подаються в онлайн-режимі за посиланням: www.stipendia.sk або
www.scholarships.sk.
Останній термін подання заявок – 31 жовтня 2020 року до 16:00 год.
Детальна інформація про стипендіальну програму на сайтах: www.stipendia.sk, www.scholarships.sk.

Інтернаціоналізація закладу освіти та
грантова діяльність
Центрально Європейська Академія навчань та
сертифікації (CEASC) та ГО “Асоціація проєктних
менеджерів України” запрошують до участі в
практикумі “Інтернаціоналізація закладів освіти як
обов’язкова передумова успішної грантової діяльності“
Формат – 3 онлайн зустрічі, вересень 2020 року.
Тематика зустрічей:
24/09 - Уміжнародненя
1. Чому інтернаціоналізація? Суть, користь та реалізація.
Який її зв’язок з грантами?
2. Стратегія інтернаціоналізації університету та її принципи. Хто її пише і для чого.
3. Розвиток міжнародної співпраці університету. Як і навіщо?
28/09 - Середовище
4. Міжнародний імідж університету (коротко про міжнародну акредитацію, якість медіа
присутності, рейтинги, якість освіти).
5. Внутрішня корпоративна філософія та якість середовища.
6. Партнери: міжнародні утворення та бізнес як ключ до широких можливостей
30/09 - Інструменти
7. Академічна мобільність студентів та викладачів. Коротко про спільні програми, програми
подвійних та дуальних дипломів як шлях до міжнародного визнання та ще більших грантів.
8. Розвиток грантової діяльності: філософія та практичні шляхи. Закордонний досвід. Бонус: Образ
приватного університету в інтернаціоналізації.
9. Стандарти ISO та сертифікація.
Детальніше - http://ceasc.net/european_edu
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Візуалізація - сучасна стратегія навчання
Ми швиденько прогортаємо стрічку новин, найчастіше зупиняючись на хвильку, лише на тому, що
захопило наш погляд. Ми сприймаймаємо картинку. Особливо це стосується молоді сучасного
покоління Z. Сьогоденне навчання не можливе без візуалізації. Як з цим працювати? Як оволодіти
інструментами та принципами візуалізації дидактичних матеріалів? Поговоримо про це на
вебінарі Ольги Сирцової 18 серпня о 16:00.
В програмі вебінару:
- Співвідношення понять «візуалізація» та «наочність». -Психологічні особливості сприйняття
візуальної інформації.
- Лінійні та нелінійні методи викладу матеріалу:
переваги та недоліки.
- Діаграма Ісікава, різновиди гіперболічних дерев
як засіб визначення основних причин певного
явища, процесу, дерево цілей, алгоритм тощо.
-Діаграма Венна: пошук спільних та особливих
рис.
- Можливості методу Swim Lanes у представленні
алгоритму дій в розрізі певних груп в межах
певного процесу.
І це ще не все.
Вартість 100 грн.
Вебінар входить в програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Учасники
отримають сертифікат обсягом 2 години
Реєстрація за посиланням - https://forms.gle/YyV2KVaQcBb8kpmP7

Всеукраїнські тренінги та підвищення
кваліфікації
В рамках конференції відбудеться підвищення кваліфікації:
Дата: 25 - 26 вересня.
Реєстрація: https://hub.atoms.com.ua/#register
Буде проведено всеукраїнські одноденні (6 годин) - та дводенні (15 годин) тренінги з отриманням
сертифікатів!

Сучасні підходи до змішаного навчання в
умовах протидії
поширенню COVID-19
29 вересня 2020 року відбудеться теоретичний
тренінг на тему: «Сучасні підходи до змішаного
навчання в умовах протидії поширенню COVID-19»,
який реалізується в рамках Проєкту «Цифрова
грамотність освітян»: тренінги для фіналістів проєкту
«Освітній марафон» та відбувається в рамках проєкту
соціальної дії, направленого на подолання та
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пом’якшення наслідків та протидію поширення пандемії COVID-19 в Україні.
Час проведення: 18:00.
Місце проведення - платформа для проведення відеозустрічей Zoom.
Реєструйтесь за формою https://forms.gle/DALgwJTaJsUP8y2x6, а посилання на доступ надійде
Вам на пошту.
Всі учасники тренінгів отримують сертифікати про підвищення кваліфікації. Обсяг навчальних
годин: 22 год, в тому числі 8 год. – теоретичні тренінги, 14 год. – практичні тренінги. Курс
передбачає 2 теоретичних тренінги та 3 практичних тренінги.

Федеральне міністерство закордонних справ
Німеччини в рамках програми «Розбудова
співпраці з громадянськими суспільствами у
країнах Східного партнерства» пропонує від
10 000 євро на проєкти у тандемах з
німецькими організаціями.
Хто може взяти участь:
• Тандеми українських учасників із партнерами з
Німеччини.
• Організації мають працювати над розвитком
громадянського суспільства й можуть належати до
навчальних, культурних закладів, молодіжних об'єднань,
ЗМІ, фондів (у тому числі політичних) тощо.
• Організація з України може запросити до команди
організації з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії чи
Молдови.
Що у програмі:
• Від 10 000 євро на втілення проєкту в одному з цих
напрямів:
• Зміцнення плюралізму через медіаграмотність і
протидію дезінфомації.
• Сприяння ціннісним дискурсам через налагодження діалогу.
• Відкриття перспектив на майбутнє через освіту та підвищення кваліфікації.
• Сприяння діалогу та порозумінню між сторонами невирішених територіальних конфліктів.
Як взяти участь:
• Заповнити заявку на онлайн-порталі англійською або німецькою мовою
• Надати стислий опис проєкту та інформація про організації, що працюватимуть над втіленням.
Дедлайн – 16 жовтня
Більше інформації – https://bit.ly/3muHVcS
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Fulbright Research and Development Program
Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців.
У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:
викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук;
адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти;
фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою;
працівники громадських організацій (НДО).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Умови гранту:
Тривалість гранту — 6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми проводять
індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у
плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових
конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає
можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів.
Учасники Програми отримують:
• щомісячну стипендію;
• додаткові кошти для придбання професійної літератури;
• медичне страхування;
• квиток в обидва боки.
Документи приймають до 1 листопада 2020.
Детальна інформація про програму: https://cutt.ly/OfKnmZc

Журналістика в часи пандемії: серія курсів
для безпечної та ефективної роботи
журналістів
«Висвітлення COVID-19» — серія з 3х спеціалізованих курсів, розроблена Thomson Media для
журналістів, які працюють із темою спалаху коронавірусу.
Серед учасників, які пройдуть серію «Висвітлення COVID-19», буде розіграно вільний
доступ до 20 платних курсів із бібліотеки Thomson Foundation на вибір. Для участі в акції
необхідно пройти серію курсів до 30 вересня включно.
Ви дізнаєтесь, як убезпечити себе та людей, з якими ви будете працювати під час
висвітлення пандемії, як проводити інтерв'ю та збирати інформацію в часи обмеження на
пересування та зустрічей. Серія курсів базується на досвіді висвітлення попередніх епідемій та
пандемій таких, як епідемія ТГРС(SARS) та Ебола. У курсах зібрано приклади найкращих методів,
розроблених журналістами та медіа-організаціями, що висвітлюють спалах COVID-19.
Серія курсів допоможе зрозуміти типи дезінформації щодо пандемії, які можете знайти у
соціальних мережах та в Інтернеті. Ви дізнаєтеся про техніки та інструменти, які допоможуть
визначити неправдиву інформацію.
Навчання доступне українською мовою:
- «Висвітлення COVID-19: Безпека»: https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/courses/
6903/info/?locale-ru
- «Висвітлення COVID-19: Створення контенту»: https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/
courses/6909/info/?locale-ru
- «Висвітлення COVID-19: Верифікація»: https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/courses/
6910/info/?locale-ru
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Телеграм-канал «РОЗВИТОК»
Оперативне інформування про можливості професійного та
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти. Долучайте
студентів!
Посилання: https://t.me/growth_edu
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