Антон Сердюченко

16.02.2021

ДАЙДЖЕСТ МОЖЛИВОСТЕЙ
ГРАНТИ | СТАЖУВАННЯ | ВЕБІНАРИ | ПРОЄКТИ

Підтримка незалежних медіаорганізацій
для розбудови мереж та посилення
спроможності малих та регіональних
ЗМІ
Посольство США оголошує грантовий конкурс для українських медіаорганізацій, що має на меті
підвищення професійного рівня журналістів, покращення етичних стандартів в медіа та підсилення
спроможностей малих ЗМІ, зокрема на регіональному рівні.
Кінцевий термін подання заявок: 28 лютого 2021 р., 23:59 GMT + 2

Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2021
Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформації
(друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку
українських ЗМІ. Конкурс проходить на постійній основі та не має кінцевого терміну. Гранти
надаються за наявності коштів.
Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом преси, освіти та культури
Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в
Україні та допомогу українським журналістам, медіаорганізація і недержавним організаціям, які
працюють над проектами, пов’язаними з медіа.
Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ – друкованих,
теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Партійні та державні ЗМІ під фінансування не підпадають.
Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа.
Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти
безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються
недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення
вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси.
Максимальна сума фінансування становить 50 000 дол. США, однак середній розмір грантів
становить 15 000 – 25 000. Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду
виконання проекту, який може тривати від 1 до 12 місяців.

Детальна інформація!
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Навчально-інформаційний семінар
програми ДОБРЕ - Запоріжжя
2-й інформаційно-навчальний семінар Малопольської школи публічного адміністрування в
рамках програми DOBRE.
19 лютого 2021р. з 15:00 до 18:30 за

20 лютого 2021р. з 10:00 до 13:30 за

київським часом.

київським часом.

ZOOM зустріч

ZOOM зустріч

Для участі необхідно зареєструватись!

Реєстрація!

Конкурс великих грантів до 20 000 євро
на проєкти на межі науки, технологій та
мистецтва S+T+ARTS.
STARTS - це ініціатива Європейської Комісії
щодо сприяння альянсам технологій та художньої
практики. В рамках цієї ініціативи премія STARTS
присуджує найбільш новаторські співпраці та
результати у галузі творчості та інновацій на стику науки та техніки з мистецтвом. Премію СТАРТС
Європейської комісії засновує Ars Electronica та партнери консорціуму BOZAR, Waag, INOVA +, T6
Ecosystems, French Tech Grande Provence та Frankfurter Buchmesse.
Наука, технології та мистецтво (= СТАРТИ) утворюють зв'язок із надзвичайно високим
потенціалом для творчих інновацій. І такі інновації вважаються саме тим, до чого потрібно, якщо ми
хочемо опанувати соціальні, екологічні та економічні виклики, з якими Європа зіткнеться
найближчим часом. Таким чином, роль митців більше не сприймається як пропаганда науковотехнічних знань та навичок серед широкого загалу, а набагато більше як своєрідний каталізатор,
який може надихнути та викликати інноваційні процеси. Художня практика творчого пошуку та
експериментального засвоєння нових технологій має широкий потенціал, щоб сприяти розробці
нових продуктів та нових економічних, соціальних та бізнес-моделей. Відповідно, премія STARTS
фокусується на художніх творах, які впливають або змінюють наш погляд на технології, а також на
інноваційних формах співпраці між сектором ІКТ та світом мистецтва та культури.
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На винагороду за інноваційні проекти на стику науки, техніки та мистецтва пропонуються два
призи, кожен із € 20 000 призових: акцент обох призів лежить на творчому засвоєнні та
використанні технологій, а також на пошуку унікальних сузір’їв співпраця з полів STARTS.
Хто може податись?
Художники / творчі професіонали або дослідники / компанії, залучені з усього світу; STARTS не
обмежується громадянами країн-членів ЄС.
Коли можна подати заявку?
Процес подання премії STARTS Prize 2021 розпочався 11 січня 2021 року і закінчується 3
березня 2021 року. До платформи подання заявок можна отримати доступ з 11 січня по 3
березня 2021 року за адресою start-prize-call.aec.at.
Коли і як журі приймає рішення?
Журі скликається наприкінці квітня 2021 року. Усі переможці Премії STARTS 2021 будуть
повідомлені не пізніше середини червня 2021 року.

Детальна інформація!

#blend_it: опануємо змішане навчання
Онлайн-курс для викладачів та
працівників адміністрації закладів вищої
освіти
Цей курс допоможе Вам:
• оцінити й порівняти ефективність різних технологічних рішень в

освітньому процесі;
• дізнатись про особливості застосування різних інструментів у навчанні

та підібрати власний набір таких інструментів;
• сформулювати результати навчання для свого курсу;
• створити матрицю оцінювання свого курсу;
• структурувати своє заняття / тему / модуль для досягнення певного результату навчання;
• ознайомитися з переліком кроків, необхідних для покращення досвіду студентів;
• сформулювати план підвищення залученості студентів на своєму курсі;
• підвищити доступність освітнього контенту свого курсу та мінімізувати ризики кібербулінгу;
• обрати відкриті ресурси для свого курсу та створити власний відкритий ресурс;
• обрати стратегію комунікації зі студентами з урахуванням переваг та викликів змішаного

формату;
• створити план роботи над своїм курсом в майбутньому;
• сформулювати пропозицію для свого ЗВО щодо реалізації змішаного навчання.

Курс тут!
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Онлайн-курс для вчителів
«Бери й роби. Змішане та дистанційне
Навчання»
ПРО ЩО ЦЕЙ КУРС?
Дистанційне та змішане навчання – це виклик не лише для учнів, а й
для їхніх викладачів. Організувати якісне онлайн-навчання, заряджати
мотивацією і бути готовим(-ою) до технологічних проблем – це справді
непросто. Навколо безмежна кількість педагогічних інструментів, але як
обрати «ті самі» для себе, де знайти час, щоб їх опанувати? Ми знаємо як
вам допомогти. У курсі «Бери й роби. Змішане та дистанційне
навчання» розкрито понад 30 універсальних практичних інструментів.
Ви зможете:
•

надихнутись ідеями для онлайн уроків та проєктів;

•

познайомитись із сучасними методами та підходами дистанційного та змішаного навчання;

•

опанувати неймовірні сервіси для створення цікавих завдань;

•

перетворити оцінювання на улюблену частину заняття;

•

гейміфікувати навчальний процес та багато іншого.

Курс тут!

Про дистанційний та змішаний формати
навчання
Дистанційне навчання та застосування
технологій дистанційного навчання в умовах
карантину - нова організація освітнього
процесу, яка актуалізувала безліч питань
вчителів та шкільної адміністрації.
• Які сервіси та інструменти обрати для роботи?
• Як організувати групову роботу із застосуванням технологій дистанційного навчання?
• Як учитель може оцінити учнів та контролювати активність кожного з них?
• Які моделі змішаного навчання можна використовувати?
• Як налагодити ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу?
• Як забезпечити комунікацію?

Курс тут!
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Програма підвищення кваліфікаці
науково-педагогічних працівників "ARS
DOСENDI"
Задля сприяння професі ного розвитку викладачів Бердянського державного педагогічного
університету пропонуємо взяти участь у програмі підвищення кваліфікаці науковопедагогічних працівників "ARS DOСENDI".
Мета програми: сприяння вдосконаленню раніше набутих та/або набуття нових
компетентносте науково-педагогічними працівниками в межах викладацько діяльності задля
вдосконалення викладання та навчання у вищі школі.
Переваги навчання за програмою підвищення кваліфікаці науково- педагогічних працівників
"ARS DOСENDI":
• фокус на формуванні професі них

• відповідність постанові КМУ «Прядок

компетентносте викладача вищо школи;
• команда досвідчених викладачів, яка

підвищення кваліфікаці педагогічних і
науково-педагогічних працівників» (від 21

готова ділитися ефективними практиками

серпня 2019 р. No800, із змінами і

викладання та навчання у вищі школі;

доповненнями від 27 грудня 2019 року

• практико-орієнтовани характер занять;

No 1133), проєкту «Професі ни стандарт

• гнучкість участі в програмі (можливість

на посади «Асистент», «Викладач»,

участі в окремих модулях

«Старши викладач», «Доцент»,

програми);

«Професор» (від 30 січня 2020 р.).

• супровід під час навчання за програмою;

Початок реалізаці програми: березень

• електронна підтримка навчання;

2021 року.

• отримання свідоцтва про підвищення

Формат проведення: з використанням

кваліфікаці після

технологі дистанці ного

проходження навчання за програмою (6

навчання.

кредитів ЄКТС/180 годин) або

Вартість: для викладачів нашого

сертифікату за проходження окремого

університету участь безкоштовна.

модуля програми (1 кредит ЄКТС/30
годин);
Реєстрація до 22 лютого 2021 року.
Додаткова інформація: 0502096868 (Наталя ЦИБУЛЯК); arsdocendi.bdpu@gmail.com.

Детальна інформація!

Форма реєстрації!
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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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