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Selector PRO 2021: Міжнародний
форум музичної індустрії (онлайн)
Британська Рада в Україні та Music
Export Ukraine перезапускають
відомий міжнародний форум
музичної індустрії Selector PRO у
новому форматі. На заході, що
відбудеться онлайн 12-14 лютого
2021 року, зустрінуться
представники музичної індустрії з
понад 15 країн для нетворкінгу,
дискусій та семінарів у реальному
часі. Участь у форумі безкоштовна.
За минулий рік музична індустрія кардинально змінилася. Локдауни в усьому світі змусили
організаторів фестивалів боротися за виживання, а численні технічні експерти світового класу
опинилися серед безробітних. Невизначеність, пов’язана з пандемією, загострила стурбованість з
приводу посилених факторів стресу та проблем із психічним здоров’ям серед фахівців музичної
індустрії.
Обравши тему форуму “Gap Year for Music” (Відпустка для музики), організатори Selector PRO
мають на меті стимулювати дискусії, обмінюватися рішеннями та можливостями, і в результаті,
краще зрозуміти виклики, з якими сьогодні стикається музична індустрія. Музичні фахівці з понад
15 країн (Західні Балкани, Південний Кавказ, Туреччина, Україна, Росія, Ізраїль, Центральна Азія)
зберуться для участі у семінарах, нетворкінгах та панельних дискусіях зі своїми колегами з Великої
Британії.
Студенти зазвичай беруть відпустку у навчанні (Gap year), щоб перезарядитися, попрацювати над
новими ідеями для майбутнього та увірватися в нього зі свіжим запалом. Попри всі виклики, з
якими ми стикалися минулого року, ми рішуче налаштовані зробити те саме й у музичній індустрії.
Тому ми розглянемо й деякі успіхи в галузі з 2020 році. Найголовнішими стануть виступи Ріка
Селмона (директор ATC Management, генеральний директор Driift, Велика Британія), який
розповість про нещодавній успіх стрімінгів Лори Марлінг та шоу Idiot Prayer Ніка Кейва в
Александра Пелес. Юрій Базака (kontrabass promo, Україна) розповість, як за декілька тижнів
організувати онлайн-фестиваль за участі міжнародних артистів та залучити понад 200.000 глядачів з
різних куточків світу. Ашот Данієлян (Ilkhom Rock Fest, Узбекистан) поділиться своїм досвідом
міжкультурної співпраці попри обмеження, які для всіх нас встановив 2020 рік.
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Серед інших подій, що відбуваються під час форуму: відкрита бесіда з Саллі-Енн Гросс (керівниця
магістерського курсу з менеджменту в музичному бізнесі, Університет Вестмінстера, Велика
Британія), у якій вона поділиться своїм великим досвідом в області охорони психічного здоров’я
музикантів. Кріс Кук (співзасновник та генеральний директор Complete Music Update, Велика
Британія) проведе семінар зі створення надійних каналів надходження доходів у музичному бізнесі
на основі своєї знаменитої книги Dissecting the Digital Dollar. Інші заходи будуть присвячені
розмовам про залучення аудиторії, ліцензування музики в аудіовізуальні твори, сталість музичної
індустрії як в екологічному, так і в бізнес-розумінні. Минулий рік дав нам можливість
проаналізувати ситуацію, вдосконалитись і рухатися вперед, щоб створити кращу та доступнішу
музичну індустрію для ширшої аудиторії.
Форум Selector PRO сприяє тому, щоб музичний світ залишався на зв’язку і віртуально. Він
допоможе учасникам знайти ділових партнерів-однодумців, зосередившись на цифрових
можливостях нетворкінгах у реальному часі. Інструменти та функції спеціально розробленої
онлайн-платформи допоможуть вам познайомитися з експертами, які найбільше відповідають
вашим професійним інтересам, а також представити себе та свої творчі концепції в найкращому
світлі.
Як отримати доступ до Форуму? Зареєструватися. Це все. Після реєстрації ви отримаєте ваші
персональні дані для входу. За декілька тижнів ми розмістимо всі деталі стосовно Форуму на наших
веб-сторінках https://www.britishcouncil.org.ua/en та https://musicexportukraine.com/.
Щоб зареєструватися та отримати доступ до віртуальної платформи Selector PRO, натисніть тут:

Реєстрація!

Онлайн-курс: «Як організувати
роботу кіноклубу. Базовий курс для
модераторів-початківців»
Щороку команда Мережі DOCU/CLUB отримує близько 100
заявок від учителів та викладачів, бібліотекарів та менеджерів
культурних організацій, громадських активістів та
правозахисників, які хочуть відкрити власний кіноклуб
медіапросвіти з прав людини. Всі вони мають різний досвід і
різний ступінь обізнаності як про права людини, так і про документальне кіно, але всіх їх об’єднує
впевненість у тому, що розуміння, захист та дотримання прав та свобод починається перш за все з
діалогу, з готовності ділитися думками та чути один одного.
І хоча останнє є найголовнішим, без необхідних навичок та знань створити кіноклуб, який буде
успішно працювати впродовж багатьох років, навряд чи вдасться. Тож, ми розробили цей онлайнкурс для тих, хто тільки готується відкрити кіноклуб або щойно його зареєстрував.
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Кожна лекція поділена на короткі фрагменти, відповідно до підтем. В разі необхідності ви завжди
можете повернутися до початку і прослухати повторно фрагмент або всю лекцію повністю. Ми не
обмежуємо вас у часі проходження курсу, тож ви можете самостійно спланувати свій графік
занять.
Після проходження курсу на вас очікує тест із питаннями, відповіді на які ви знайдете у процесі
навчання. Успішно склавши тест, ви отримаєте сертифікат про проходження курсу та
можливість самостійно організовувати та модерувати правопросвітні події як представник чи
представниця Мережі DOCU/CLUB.

Переглянути курс!

Опитування від Чеського центру в
рамках підготовки курсу з дитячої
реабілітації (для фізіотерапевтів та
ерготерапевтів)
Анонімне опитування створене Чеським центром у Києві з метою підготовки курсу з дитячої
реабілітації, який поділятиметься на три частини: менеджмент, фізична терапія та ерготерапія.
Після проходження опитування є можливість отримати доступ до вступної лекції «Що таке дитяча
реабілітація, чим відрізняється від дорослої?», а також вступної лекції «Чим відрізняється фізична
терапія від ерготерапії»?

Пройти опитування!

Зміцнення викладання та
організаційного управління в
університетах - онлайн курс для
викладачів
Якість викладання ― ключовий елемент якості освіти. У межах
власних курсів чи освітніх компонент викладачі впливають на
якість освітньої програми, на процес навчання та засвоєння
матеріалу студентами, і в результаті ― на внутрішню якість
освіти у закладах вищої освіти (ЗВО).
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Цей курс допоможе викладачам, агентам змін, завідувачам кафедр, гарантам програм і
керівництву університетів знайти ефективні шляхи стимулювання та підтримки якісного викладання
на рівні освітніх компонент (окремих курсів), освітньої програми й університету в цілому.
У курсі представлені різні погляди на підвищення якості викладання, оновлення освітніх програм,
управління змінами та лідерство в університеті. Курс «Зміцнення викладання та організаційного
управління в університетах» ― результат співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і
співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS)
(Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Проєкт фінансується
Міністерством закордонних справ Німеччини.
Після успішного завершення курсу слухачі зможуть:
•

поглянути по-новому на роль викладача в забезпеченні якості освіти;

•

використовувати методи зворотного дизайну для створення силабусу курсу;

•

планувати та впроваджувати ефективні зміни на різних рівнях: рівні окремих курсів, освітньої
програми та ЗВО в цілому;

•

дізнатися більше про роль гаранта програми;

•

обирати різні проєкти, що підтримують розвиток викладачів у ЗВО.

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ
•

викладачам університетів, які постійно прагнуть розвивати педагогічну майстерність;

•

завідувачам кафедр і гарантам програм, які хочуть продумано та системно вдосконалювати
освітні програми із залученням різних зацікавлених сторін (стейкхолдерів);

•

керівникам закладів вищої освіти, які прагнуть розвивати якість викладання;

•

агентам змін в університетах, які хотіли б надавати підтримку викладачам ЗВО.

СТРУКТУРА КУРСУ
Тема 1. Зміцнення викладання на рівні курсу.
Тема 2. Зміцнення викладання на рівні освітньої програми.
Тема 3. Зміцнення викладання, лідерство й організаційний розвиток на рівні університету.
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ
3 тижні (4,5 години)
ЩОТИЖНЕВЕ НАВАНТАЖЕННЯ
1,5 години
Курс безкоштовний?
Курс є повністю безкоштовним. Все, що вам знадобиться – доступ до мережі інтернет на
швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.
Чи зможу я отримати сертифікат після завершення цього курсу?
Так! Успішно виконайте усі завдання курсу й отримайте сертифікат про його закінчення.
У який час будуть проходити заняття?
Відеолекції, завдання та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Переглянути курс!
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«Нові та інноваці ні методи
викладання»
«Європе ська ліга професі ного розвитку» разом з Економічним Університетом у місті Краків та
Малопольською школою державного управління м. Краків організовує онла н-стажування для
педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищо освіти I - IV рівнів акредитаці
незалежно від форм власності та підпорядкування на базі Економічного Університету у місті Краків,
Польща за темою: «Нові та інноваці ні методи викладання».
Дати проведення: 01-26 березня 2021 року.
Стажування надасть вам нові теоретичні знання, ви опануєте новітніми унікальними методиками,
набудете досвіду викладацько діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із зарубіжними
колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Про ти навчання та отримати цінні знання від цікавих
лекторів – основна ціль стажування.
Програма стажування складається з трьох модулів:
Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті (дистанці ни онла н - курс та індивідуальна робота).
Модуль 2. Європе ська та польська система вищо освіти (дистанці ни онла н - курс та
індивідуальна робота).
Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваці ні методи навчання
(дистанці ни онла н - курс та індивідуальна робота).
Економічним Університетом у Кракові кожному учаснику стажування видається сертифікат
про проходження міжнародного стажування тривалістю 120 годин.
Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за тел.: +38063 333 9152 або на са ті.

Детальна інформація!
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й

й
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й

й
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й

й
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Тренінг «НАПИСАННЯ ПРОЄКТІВ.
ФОНДИ ЄС»: 10 днів в проєктному
підході
На вас чекають:
• основні аспекти та базовий інструментарій розробки, написання, аплікування та реалізації
проєктів, що можуть бути дофінансовані фінансовими інструментами ЄС та іншими донорами;
• 10 днів перебування в проєктному підході та 16 тематичних інформаційних блоків по 45 хвилин в
записі, один раз на день, закрита fb-група, можливість задавати питання та отримувати відповіді
протягом дня
• Індивідуальна робота над власними проєктними ідеями та зворотній зв'язок стосовно напрямку
розробки ідеї, підбору партнерів, підготовки організації до аплікування, вибору фінансового
інструменту
• 4 онлайн-зустрічі у вечірній час для спільного аналізу та обговорення
• 5 додаткових вебінарів на тематики, пов'язані з написанням якісних проєктних заявок
• Аналіз кейсів реалізованих проєктів
• Доступ до проєктних середовищ, експертів та досвіду CEASC
Вартість участі: 2000 грн
Включає в себе: участь в очних зустрічах на платформі zoom, доступ до матеріалів курсу та
відеозаписів до кінця 2021 року, Сертифікат підвищення кваліфікації - 30 академічних годин
(дистанційна та самостійна робота), 1 кредит ECTS.

Детальна інформація!

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

РОЗВИТОК

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.

Відправити анонс!
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