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 Еразмус+ 2021-2027 рр. 
 11 грудня 2020 р. Європейська Комісія 
підтрималаполітичну угоду, досягнуту між 
Європейським Парламентом та державами-
членами ЄС щодо нової Програми Еразмус+ на 
2021-2027 рр. Зараз переговори триалогу 
завершено та юридичні документи передано для 
остаточного затвердження Європейським 
Парламентом та Радою. 
 Завдяки бюджету понад 26 мільярдів євро, 
нова Програма буде не лише міжнародною, але й 
більш інклюзивною, цифровою та екологічною! 
 Для трьох сфер діяльності Програми – освіта та 
професійний розвиток, молодь і спорт, 
основними цілями будуть наступні: 
◦ сприяння академічній мобільності у сфері 

освіти та професійного розвитку 
◦ сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді 
◦ псрияння навчальній мобільності персоналу сфери спорту 

 Разом з тим, нова Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості, 
інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій та впровадження стратегій у сфері 
освіти, професійного розвитку, молоді та спорту. Крім цього, Еразмус+ на 2021-2027 рр. 
підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, 
зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму Жан 
Моне. 
 Буде також підтримано нові флагманські ініціативи, такі як Європейські університети, Академії 
вчителів Еразмус, Центри досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та 
ВідкривайЄС. 
 Наразі, тепер все залежить від загальних переговорів про Багаторічну програму фінансування 
(Multiannual financial framework – MFF). Це означає, що початок нової Програми залежить від 
остаточного затвердження довгострокового бюджету урядами держав на національному рівні. 
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Детальніше про угоду! Коротко про можливості!Джерело інформації

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3108-vazhlyva-informatsiia-pro-novyi-etap-prohramy-yes-erazmus-2021-2022-rr.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/erasmus-2021-2027-council-reaches-a-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3246-harni-novyny-shchodo-novoi-prohramy-yes-erazmus-na-2021-2027-rr-11122020.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2317
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 Всеукраїнський онлайн-форум 
«Викладачі 4.0» 

  
 Мотивувати студентів, ефективно проводити групові заняття онлайн, розподіляти час та берегти 
свої ментальне здоров’я – навчаємося балансу та розвиваємося у кожній із цих сфер на проєкті для 
викладачів! 
 Запрошуємо Вас долучитися до серії вебінарів “Викладачі 4.0”. З 17-го по 23-тє грудня 2020 
року учасники заходу зможуть закріпити важливі навички та опанувати ефективній освітні 
інструменти. 
 Програма та тематика вебінарів:  
 17.12 - Самомотивація і мотивація студентів. 
 18.12 - Майндфулнес практики: як підтримувати ментальне здоров'я викладачів і студентів. 
 21.12 - Поведінкова модель DISC. 
 22.12 - Методи групової роботи онлайн. 
 23.12 - Гнучкий тайм-менеджмент. 
 Вебінари відбуватимуться 17-23 грудня з 16:00 до 18:00 у Zoom. 
 Організатори: Servier Ukraine, Міністерство молоді та спорту України, CSR Ukraine, експертна 
організація Центр “Розвиток КСВ” та агенція UGEN. 
 Учасникам, які прослухають усі вебінари, буде надано сертифікат. 
 Захід відбувається у рамках Всеукраїнського онлайн-форуму «Викладачі 4.0: ефективні підходи 
для дистанційної освіти». В рамках Форуму 16-го грудня також відбудуться дискусії із 
представниками держави, бізнесу та закладів освіти про виклики у роботі викладачів в умовах 
карантину та дистанційного навчання, обговорення сучасних підходів до вирішення викликів та 
презентації практичних відео-лекцій від експертів. 
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 Зареєструвавшись ви отримаєте доступ і до вебінарів, і до дискусій. 
 Реєстрація ЩЕ триває! 

 

Премія ім. Івана Виговського та 
стипендія на стажування в шести 
польських університетах 
 Журі премії IWAN WYHOWSKI AWARD оголошує набір на головну 
премію, а також на академічні перебування на 2019/2020 навчальний рік. 
 Премія IWAN WYHOWSKI - 12-місячне науково-дидактичне 
перебування у 6 польських університетах для кандидатів, які 
спеціалізуються у галузі гуманітарних наук та  4-місячні дослідження для 
кандидатів, що спеціалізуються у таких галузях: 
- соціальні науки 
- наук 
- економіка 
- технічні науки 
- сільське господарство 
- теологія 
- бібліотечні науки 
 Програма фінансується 21 польським університетом.  
 Реченець подачі заявок: 16 лютого.  
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Детальна інформація

Зареєструватись!

https://cutt.ly/2hHb5Vp
https://forms.gle/tDV3MVXobbH6n8s19
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 Вебінар «Програмування зі Spike 
Prime (Scratch, Python)» 
 Всі охочі, хто зареєструється, удосконалять свої знання 
та вміння для подальшого застосування їх в освітньому 
процесі з таких питань: 
– що таке Spike Prime та його можливості використання в 
освітньому процесі; 
– можливості вивчення програмування зі Spike Prime у Scratch; 
– можливості вивчення програмування зі Spike Prime у Python. 
 Очікуйте лист із посиланням, за яким можна взяти участь у вебінарі «Програмування зі Spike 
Prime (Scratch, Python)». 
 Всі слухачі отримають сертифікат учасника. 
 Початок роботи вебінару – 15:00 17 грудня 2020 року. 
 Організатор  – ТОВ «Інноваційні Освітні Рішення». 
 Участь безкоштовна. 

 Програма підтримки партнерських 
проєктів «Пам’ять, відповідальність та 
майбутнє» 
 Метою спільної програми підтримки «Culture for 
changes» є посилення українсько-німецької співпраці та 
спільний пошук відповідей на виклики сучасного світу 
через підтримку культурного діалогу та створення 
спільних культурно-мистецьких продуктів. Дізнайтеся 
більше про програму підтримки та актуальний конкурс 
2021 тут. 
 У першому турі спільної програми підтримки «Культура для змін», оголошеної у 2019 році, було 
подано 57 заявок на підтримку німецько-українських культурних проектів. У 2020 році були 
підтримані партнерства, які реалізують свої проекти у дигітальних формах. 
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Зареєструватись!

Детальніше про цей та інші 
проєкти!

https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html
https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html
https://forms.gle/NH59enEBusFtfFrJ8
https://ucf.in.ua/m_lots/5fc647d37314745c4c063242
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 Міні-грант "Поширення вживання 
української мови в Україні» 
 Програма міні-грантів від американської фундації "Я розмовляю українською" ставить метою 
поширити вживання української мови в Україні. Ми пітримуємо проєкти, які стануть 
каталізаторами для дедалі більшого вжитку української мови в будь-якій царині: в освіті, в бізнесі, в 
культурних заходах, в соціальних мережах, тощо. Подавати на гранти можуть як окремі особи, так і 
організації. 
 Заява буде розглянута на протязі двох місяців.  Заяви будуть розглядатися по мірі подання.  Всі 
питання надсилайте на адресу ISpeakUkrainian@gmail.com. 
Розмір гранту: до 100000 грн.  

 Телеграм-канал 
«РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей. 
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Форма реєстрації!

Відправити анонс!

РОЗВИТОК

https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
https://t.me/growth_edu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNyQg57pdIy9lb1Bd6MpoIKmHrjCaSqOxpoaQeJTbq6WEYg/viewform
mailto:ISpeakUkrainian@gmail.com
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