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ДАЙДЖЕСТ МОЖЛИВОСТЕЙ
ГРАНТИ | СТАЖУВАННЯ | ВЕБІНАРИ | ПРОЄКТИ

Шановні колеги, щиро вітаю вас з
міжнародним Днем працівників освіти!
Нехай здійснюються всі ваші
найзаповітніші мрії та бажання, міцне
здоров’я та творча наснага стануть основою
майбутніх здобутків та перемог у науковій
та інноваційній діяльності!
Гарного настрою, благополуччя та
успіхів!
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Стипендіальні програми для України
DAAD (Німеччина)

DAAD пропонує стипендії для студентів, аспірантів, викладачів та вчених. Даю стислий
огляд стипендійних програм для України.
Стипендії для аспірантів та молодих науковців:
Стипендія/

Опис

Цільова група

програма

Розмір

Тривалість

стипендії

Процедура
подачі заявки

Наукові

Наукові

Аспіранти та

861 - 1200

7-12 місяців

Онлайн-заява

стипендії -

проекти в

молоді

євро

річні стипендії

рамках

науковці

для аспірантів

написання

подання

дисертацій

рекомендацій

на порталі, а
також

ного листа до
ІЦ DAAD у
Києві до
16.11.
Наукові

Навчання в

Молоді

861 - 1200

стипендії -

аспірантурі у

науковці

євро

повна

Німеччині

До 4 років

Онлайн-заява
на порталі, а
також

аспірантура у

подання

Німеччині

рекомендацій
ного листа до
ІЦ DAAD у
Києві до
16.11.
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Стипендії для вчених:
Стипендія/
програма

Опис

Цільова група

Розмір
стипендії

Тривалість

Процедура
подачі заявки

Наукові
стажування
для викладачів
ВНЗ та
науковців

Обмін
досвідом та
встановлення
зв´язків з
колегами з
фаху

Викладачі ВНЗ
та науковці зі
ступенем

2000 - 2150
євро

1-3 місяці

Онлайн-заява
на порталі до
16.11.

Двосторонній
обмін
науковцями

Покращення
Науковці зі
міжнародних
ступенем
відносин та
двосторонньої
наукової
співпраці між
німецькими та
іноземними
вишами

2000 - 2150
євро

7 днів - 3
місяці

Онлайн-заява
на порталі до
16.11.

! Шановні колеги, це стислий перелік стипендій, для прикладу. Їх більше на сайті.

Воркшоп для людей з інвалідністю та
громадських активістів, які працюють
над змінами у доступності свого міста.
Громадська організація Доступно.UA запрошує до участі у воркшопі людей з інвалідністю та
громадських активістів, які працюють над змінами у доступності свого міста.
Воркшоп відбудеться 1 грудня в онлайн-форматі на платформі Zoom у рамках програми
“Форуму інклюзивності”.
Під час заходу у вас
буде можливість поділитися
своїм досвідом (успішним та
провальним) з розбудови
зручної інфраструктури у місті.
А також дізнатись про досягнення у впроваджені інклюзивних проєктів інших учасників з різних
регіонів України.
Участь у воркшопі безкоштовна. Кількість учасників обмежена.
Реченець заповнення форми: 1 листопада 2020 року. Реєстрація тут!
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ДИГІТАЛЬНИЙ КОНГРЕС 20.20.
Наука і навчання в епоху цифрових
технологій (для викладачів німецької мови)

2020 рік перевернув сферу освіти з ніг на голову. В усьому світі через пандемію школи та
університети вимушені закриватися на тижні чи навіть місяці. Вчителі та викладачі постали перед
новим викликом: треба швидко реагувати та рятувати навчальний процес, переводячи освіту в
онлайн-формат. З одного боку, через ці складні умови дигіталізація освіти зробила значний крок
вперед. Педагоги із великим завзяттям оволоділи новими уміннями. З іншого ж боку, вчителі
відчувають недостатньо підтримки й так саме як і школярі не володіють достатніми знаннями та
вміннями. Тому їм необхідне спеціалізоване підвищення кваліфікації про новий формат навчання,
який вже встиг стати буденним.
Вже за півроку після початку зумовленої пандемією блискавичної дигіталізації освіти в
усьому світі, Goethe-Institut за допомогою Дигітального конгресу відповідає на запит вчителів.
Goethe-Institut хоче дати Вам можливість, разом із міжнародними експертками та експертами
підбити проміжні підсумки дигіталізації освіти та оволодіти відповідними сучасними цифровими
компетенціями. Разом будуть надані відповіді на фахові питання про зміни у процесі передачі знань
та навчальних процесів та показано, як Ви у ролі вчителів можете брати безпосередню участь у
створенні нових рішень для навчального процесу.
Дигітальний конгрес 20.20 націлений на вчителів німецької мови із Східної Європи та
Центральної Азії. Участь безкоштовна. Заявки на участь приймаються до 08.10.2020.
Посилання на реєстрацію!
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Cерія вебінарів від European University
Association
Запрошую долучитись до серії вебінарів, присвячених різним аспектам Болонського
процесу!
Що? Серія вебінарів, присвячених Болонському процесу
Де? онлайн
Коли? 13, 20, 27 жовтня; 10, 17 листопада 2020
року (запис вебінару за 29 вересня також доступний)
Організатори: European University Association (EUA)
Реєстрація та тематика вебінарів:
•

Webinar 1 - “Closing the gap: the Bologna Process at higher education institutions”,

•

Webinar 2 - “Internationalisation and mobility policies and practices”,

•

Webinar 3 - “Digitally enhanced learning and teaching in the EHEA context”

•

Webinar 4 - “Flexible learning: micro-credentials as a way to enhance learning and teaching in
the EHEA”

•

Webinar 5 - “An introduction to the European Quality Assurance Framework”

•

Webinar 6 - “Twenty years of social dimension in the Bologna Process: the state of the art and
the future”

Детальніше за посиланням.
Зверніть увагу на
перший конкурс!

Європейська Комісія оновила
Робочу програму на 2020 р. фінансування
Програми ЄС Еразмус+ та оголосила 2
додаткових конкурси зі стратегічних
партнерств з бюджетом понад 200 млн.
євро.
Дані конкурси спрямовані на фінансування та реалізацію проєктів,
що сприятимуть впровадженю стратегіїй #EUDigitalEducation та розвитку
навичок через CREATIVITY & THE ARTS, зокрема:
- конкурс у сфері готовності до цифрового навчання підтримає проєкти в
сфері шкільної, фахової передвищої та професійної освіти, вищої освіти та
професійної підготовки. Ця ініціатива має на меті поліпшити умови
дистанційного, змішаного та онлайнового навчання. Вона також
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передбачає підтримку вчителів та тренерів і забезпечуватиме інклюзивність цифрового навчання;
- конкурс "партнерств задля творчості" підтримає проєкти в сфері молоді, шкільної освіти та освіти
дорослих.
Разом з оголошенням нового конкурсу, Європейська Комісія опублікувала Керівництво до
Програми (Programme Guide) від 25.08.2020 в якому оновлено опис інформації про напрям
Стратегічне партнерство та відповідний додаток. Про зміни за посиланням тут (переклад
українською мовою - тут). Ознайомитись з повним документом Керівництва до програми можна за
посиланням.
Детальна інформація на сайті Erasmus+.
Бюджет конкурсу: до 300 тисяч євро на 24 місяці.
Реченець: 29 жовтня 2020 року.

Перша віртуальна міжнародна
конференція зі сталої освіти SEVIC 2020
Що? Перша віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020.
Коли? 11-13 грудня 2020 року.
Організатори: Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ГО
“Орієнтири сталого розвитку”.
Робоча мова: англійська.
Мета конференції:
1. підвищення глобальної та національної
обізнаності про виклики сталого розвитку та
вирішальну роль освіти як ключового
чинника успішного досягнення всіх цілей
сталого розвитку;
2. підвищення обізнаності про наявні
європейські й глобальні ініціативи та
практики, які мають відношення до сталої
освіти;
3. внесення проблем української системи освіти на порядок денний зацікавлених сторін ЄС та
України в галузі сталої освіти;
4. об’єднання розмаїття світового досвіду у сфері освіти для змін з метою підвищення якості
освіти.
Віртуальний формат Конференції на платформі Cisco WebEx включатиме інтерактивні пленарні
засідання та паралельні сесії для поглибленого обговорення актуальних проблем домашньої,
початкової, середньої та вищої освіти й навчання впродовж усього життя.
Заплановано проведення трьох вебінарів, присвячених актуальним питанням медіаграмотності,
академічної доброчесності та ролі ІКТ у забезпеченні сталої освіти.
Інфолист конференції
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Нова фізична культура (онлайн-курс)
Сучасна освіта в епоху новітніх технологій – це постійні виклики для викладачів та батьків. Нині
вчитель – не тільки вихователь нової людини, а й сам безупинний учень. Освіта впродовж життя
дозволяє розвиватись та постійно змінюватись, знаходити нові підходи та практики. Освітяни вже
опанували змішане навчання та
«перегорнуті класи». Навчились
викладати за методом
«круглого столу» та будувати
разом з учнями «риб’ячий
скелет» як вправу з критичного
мислення. Настав час для
наступних кроків – опановуємо
сучасну фізичну культуру
разом!
Як правильно побудувати урок фізкультури? Як навчитись говорити з учнем про спорт? Чому
спорт – це спочатку комунікація, а вже потім змагання? Спорт був та лишається запорукою
розвитку людини, а особливо дитини. Спортивні елементи мають стати частиною кожного уроку,
але як саме ввести фізичну культуру до вашого класу? Відповіді на всі ці питання ви обов’язково
отримаєте впродовж навчання!
Детальна інформація про курс, навчальна програма, мета та реєстрація тут!

Телеграм-канал
«РОЗВИТОК»
Оперативне інформування про можливості професійного та
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.
Долучайте студентів!
Посилання: https://t.me/growth_edu

Анкета зворотнього зв’язку викладачів
Шановні викладачі, надсилаю вам посилання на Google-форму, яку треба заповнювати після
того, як ви взяли участь у стажуванні / проєкті / вебінарі. Це покращить майбутні дайджести більш
релевантною для вас інформацією.
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