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Вересень 2017

Новини інституту
Серпневі педагогічні студії відбулися у Рівненському ОІППО.
21 серпня 2017 року в Рівненському ОІППО проведено Серпневі педагогічні
студії «Науково-педагогічні засади системної підготовки педагогів до роботи
в умовах реформування освітньої галузі».
У заході взяли участь працівники управління освіти і науки Рівненської
обласної

державної

адміністрації,

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти, завідувачі та методисти районних,
міських методичних кабінетів, представники органів управління освітою ОТГ,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі.
Учасники студій (працювало 17 секцій) обговорили питання, що стосуються
змін у галузі освіти, зокрема: оновлення змісту освіти, перехід від знаннєвої
парадигми до компетентнісної, особливості інтегрованого навчання, надання
свободи у діяльності вчителя, науково-методичного супроводу освітніх
округів та опорних закладів, формування нового освітнього середовища.
Увагу акцентували на сутності змін у початковій школі, пілотуванні нового
Державного стандарту початкової загальної освіти, оновлених програмах 5 –
9 класів, запровадженні компетентнісного, діяльнісного та особистісно
орієнтованого підходів, реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому
процесі. Серед висвітлених питань – пріоритети виховання особистості в
умовах

створення Нової української школи, оновлення змісту історичної

освіти як основи формування національної свідомості, пріоритети діяльності
психологічної служби та багато інших.
У заході взяли участь понад 300 науково-педагогічних і педагогічних
працівників Рівненщини. Учасники Серпневих педагогічних студій визначили
пріоритетні напрями щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» в

області, зокрема

передбачили систему заходів із підготовки вчителів до

реформи початкової школи 2018 року.
Джерело: http://www.roippo.org.ua/news/4225/

Новини інституту
6 жовтня 2017 року відбудеться обласний форум молодих педагогів
«Сучасний урок в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти: теорія
і практика».
Джерело: http://www.roippo.org.ua/news/notice.php/4248/

Журнал «Нова педагогічна думка»
Рівненський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної

освіти

є

видавцем науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
Видання входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі
друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики,
методики і технології навчання, виховання, експериментальної роботи в
навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті
про діячів науки та освіти.
Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:
Філософія освіти. Історія освіти; Управління освітою. Профільне навчання;
Сучасні освітні технології; Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з
обдарованими дітьми; Мовознавство та література; Історія. Правознавство;
Фізика,

математика;

Природознавство.

Початкова

Технології;

освіта;

Фізична

Дошкільне

культура;

Виховні

виховання;
технології;

Позашкільна освіта; Музика. Естетика.
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/vimogi_do_napisannja_statti_u_zhurnali_nova_peda
gogichna_dumka/2013-10-22-1
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності
Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net

Гранти
У 2017 році Україна стала однією із країн, що отримали підтримку від
Благодійного Фонду «LEGO Foundation» ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» в рамках Меморандуму про співпрацю спільно з ГО «Інноваційні
освітні технології», які проводять конкурс на отримання гранту серед
державних навчальних закладів.
Загальноосвітні

та

позашкільні

навчальні

заклади

державної

форми

власності можуть подати заявку на отримання гранту, пройти конкурсний
відбір та розпочати впровадження інноваційних технологій у навчальновиховний процес із вересня 2017 року.
Від навчального закладу необхідно: мати велике бажання впроваджувати
сучасні

та

інноваційні

технології

STEM-освіти

у

освітньому

закладі,

насамперед програму FIRST LEGO League впродовж щонайменше 5-ти років.
Після розгляду мотиваційних листів та на основі особистих зустрічей журі
визначить навчальні заклади, які отримають грантову підтримку, а тренери
команд пройдуть навчання.
Найважливішою умовою отримання гранту є продовження участі у
програмі FIRST LEGO League впродовж щонайменше 2-х років після
закінчення дії гранту.
Дедлайн: 10 вересня 2017 року.
Джерело: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEow_301xoirP6XDWQTxDgZ4PzSr4qetQg6gIX1MR8hMlVw/viewform

Гранти
«Fulbright

Scholar

Program»

сприяє

проведенню

досліджень

в

університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від
трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та
доктори наук, діячі культури, фахівці з бібліотечної справи, журналісти та
юристи, дослідники без наукового ступеня, але з досвідом роботи не менше
п'яти років, аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2018 року).
Участь у програмі – це можливість ознайомитися зі значною кількістю
різноманітних напрацювань і досягнень, доступних в американському
науковому середовищі; набути цінний досвід, що базується на живому
спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками,
спонукає

не лише робити порівняння й ініціювати зміни

у власних

інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, а й стати їх активними
учасниками, уможливлює

вихід за межі локального інтелектуального

простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проектами з
науковцями й інституціями США.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі
дисципліни.
Вимоги до кандидатів:
- наявність українського громадянства та проживання в Україні на час
проведення конкурсу;
-

вільне

володіння

англійською

мовою

на

рівні,

достатньому

для

професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
- повернення до України на два роки після завершення терміну гранту
відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.

Тривалість гранту: 3-9 місяців. Програма не передбачає здобуття наукового
ступеня.
Учасники Програми отримують:
- щомісячну стипендію;
- додаткові кошти для придбання професійної літератури;
- медичне страхування;
- квиток в обидва боки.
Дедлайн: 15 жовтня 2017 року.
Джерело: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/

Гранти
У рамках програми

«Розвиток волонтерства в громадах» Львівська

освітня фундація (ЛОФ) оголошує конкурс міні-грантів для створення

молодіжних платформ у селах та містечках України.
Метою конкурсу є підтримка активної молоді, що здійснює систематичні
зміни у громаді, реалізовує соціальні, екологічні, освітні та культурні
ініціативи.
Цілі програми:
- підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціальний, культурний та
освітній розвиток сільських територій;
- підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціалізацію та залучення
до життя громади дітей та підлітків-сиріт, напівсиріт, тих, що опинились у
складних життєвих обставинах;
-

поширення

ідеї

створення

мережі

постійно

діючих

молодіжних

волонтерських осередків.
Вимоги до проектів-учасників конкурсу грантів:
- вік членів команди організаторів – до 35 років;
- організація працює у населеному пункті з населенням до 20 тис. осіб;
- наявність юридично зареєстрованої громадської/благодійної організації;
- наявність рахунку в банку;
- тривалість проекту – не менше 3 місяців.
Вимоги до проектної пропозиції:
- у проектній заявці має бути чітко прописана програма діяльності
платформи;.

- грантодавець із проектної пропозиції має чітко розуміти, як буде
працювати платформа по завершенні проекту, зокрема з яких ресурсів буде
фінансуватися, в яких напрямках працюватиме.
Максимальна сума міні-гранту: 20 тис. грн.
Дедлайн: 15 вересня 2017 року.
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0ByVoDgGmUKKCTzRtNFdZMzFGWTA/view

Гранти
Уряд Канади пропонує щороку близько 70 стипендій ім. Бантінга для
іноземних дослідників. Дослідження можуть здійснюватися як у Канаді, так і
за її межами.
Спеціальності: освіта, природничі, соціальні та гуманітарні науки, інженерія.
Розмір гранту: $70 тис. на рік (тривалість програми – 2 роки).
Критерії відбору:
- дослідницький потенціал та лідерські якості;
- новизна запропонованого дослідницького проекту;
- зв’язок між амбіціями апліканта та державними пріоритетами (має бути
засвідчена підтримка установи, в якій працює аплікант).
Дедлайн: 20 вересня 2017 року.
Джерело: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html

Гранти
Грант для магістрів педагогічних спеціальностей на навчання за обміном у
Нарвському коледжі Університету Тарту. Міністерство закордонних справ
Естонії надає можливість студентам-магістрам педагогічних спеціальностей із
Білорусі, Грузії, Молдови та України провести весняний семестр 2018 року у
Нарвському коледжі, вивчаючи англійською мовою методику викладання
завдяки мовному зануренню Content Language Integrated Learning (CLIL).
Організатори пропонують:
- унікальну програму повністю англійською мовою із навчальними курсами
для студентів не лише безпосередньо через викладання мови як предмета, а
й цілого ряду навичок й умінь, необхідного сучасного європейського
фахівця;
- 10 місць для кращих кандидатів незалежно від країни (квоти відсутні);
- можливість зануритися в міжнародне середовище, адже студентистипендіати навчаються разом зі студентами, які приїжджають до Нарвського
коледжу за програмою «Erasmus Europe» і «Erasmus International»;
- повна стипендія становить 2000 € (800 євро виплачується на початку
лютого, згодом по 400 євро на початку березня, квітня і травня відповідно); варіанти розміщення варіюються залежно від гуртожитку коледжу вартістю
48 євро / місяць до хостелу або квартири, яку винаймають, - від 60 до 150
євро на місяць.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство або постійний вид на проживання в Білорусі, Грузії, Молдові
або Україні.
- бути чинним студентом-магістрантом із педагогічних спеціальностей
(пов'язаним з освітою або підготовкою вчителів);

- високі академічні успіхи за 5-бальною шкалою;
- наявність сертифіката про володіння англійською мовою на рівні B2
(рекомендуються TOEFL та IELTS, проте приймаються й інші сертифікати).
Як подати заявку?
- заповнити онлайн-заявку на Estonia Dream Apply;
- додати підтвердження від університету про те, що ви є чинним студентоммагістрантом;
- завантажити транскрипт з оцінками за період навчання в магістратурі;
-

для

студентів

першого

року

навчання

необхідно

додати

копію

бакалаврського диплома з перекладом англійською, російською або
естонською мовами;
- написати мотиваційний лист (близько 500 слів), де зазначити, чому ви
хочете взяти участь у програмі та як застосуєте здобуті знання в
майбутньому;
- додати рекомендаційний лист англійською мовою від викладача або
супервайзера;
- завантажити сертифікат про знання англійської мови на рівні B2;
- додати скановану копію закордонного паспорта.
Дедлайн: 30 вересня 2017 року.
Джерело: http://www.narva.ut.ee/en/studies/semester-programme-clilmethodology-and-multilingual-education
http://www.narva.ut.ee/en/semesterscholarships

Гранти
Університет «University of Lausanne» пропонує іноземним студентам грант
на навчання в магістратурі. Грант надається на конкурсній основі.
На грант можуть претендувати кандидати, які проходять на одну із програм
магістратури університету за винятком: master of Education, master from the,
master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne, all MASs (PhD
programmes).
Грант становить 1,600 CHF (швейцарских франків)

і виплачується із

15 вересня по 15 липня в період, поки триває програма навчання.
Вимоги до кандидатів:
- наявність ступеня бакалавра;
- володіння англійською або французькою мовами (залежно від обраної
програми навчання), рівень не нижче В2;
- кандидат, який раніше вже був зарахований до університету University of
Lausanne, на стипендію претендувати не може.
Кандидати повинні заповнити реєстраційну форму «UNIL Master's Grant» і
подати її на розгляд у UNIL's Social Affairs and Student Mobility Service
(SASME).
Дедлайн: 1 листопада 2017 року.
Джерело:https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/futuresetudiantes/bourses-master-de-lunil.html

Програми навчання
Навчання
Університет

в

«Adelphi

University»

(Університет

Адельфі,

Нью-Йорк).

пропонує обмежену кількість стипендій для студентів на

навчання за ступенем бакалавра та магістра. Стипендії надаються студентам,
які мають високу успішність, творчі заслуги або спортивних здобутки.
Учасникам необхідно продемонструвати достатній середній бал, надіслати
своє портфоліо або розповісти про свої спортивні досягнення.
Розмір стипендії залежить від успішності студента, мінімальна стипендія $ 9,000.
Усі, хто бажає навчатися в бакалавраті, можуть подавати заявки 2 рази на рік:
до 1 травня та до 1 листопада. Ті, хто потребує місця в студентському
гуртожитку, повинні підготувати документи до 1 березня.
Вимоги до кандидатів:
- заповнити форму про вступ до університету, яка автоматично надає право
на участь у конкурсі стипендій за умови зарахування;
- крім хорошої успішності та наявності патентів потрібно показати належне
володіння англійською мовою.
Рівень: бакалаврат і магістратура.
Грант: $ 4000 на навчання.
Дедлайн: 1 листопада 2017 року.
Джерело: http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/

Програми навчання
Приватний

дослідницький

університет

Маямі

пропонує

різноманітні

стипендії для вступників.
Спеціальності: всі спеціальності університету.
Рівень: бакалаврат.
Розмір гранту: залежно від стипендії ($18,000-$28,00, $5,000-$16,000);
- повна оплата навчання;
- повна оплата навчання + додаткова стипендія.
Необхідні документи:
- аплікаційна форма;
- атестат про середню освіту;
- результати тесту SAT/ACT;
- характеристика зі школи (зразок можна знайти на сайті університету);
- рекомендаційний лист від учителя;
- результати міжнародних іспитів з англійської мови.
Дедлайн: 1 листопада 2017 року.
Джерело:http://admissions.miami.edu/undergraduate/financialaid/scholarships/new-international-students/index.html

Програми навчання
Університет

«Syracuse

University»

(Нью-Йорк)

пропонує

стипендії

іноземним студентам, які мають особисті, академічні та творчі досягнення.
При нарахуванні стипендії до уваги береться інформація, представлена
студентом під час вступу на обрану програму навчання.
Університет пропонує три стипендії кращим студентам (до уваги беруться
лише академічні досягнення):
- The Founders 'Scholarship ($ 20,000 на рік);
- Chancellor's Scholarship ($ 15,000 на рік);
- Dean's Scholarship ($ 10,000 на рік).
Крім того, університет надає ряд стипендій талановитим студентам:
- «Стипендія 1870» – повна і найпрестижніша стипендія університету, яку
отримують студенти, які мають не лише високі академічні, особисті, а й
творчі досягнення, цікавляться питаннями розвитку суспільства.
- Excellence Scholarship ($ 30,000 на рік);
- Archbold-Day Scholarship ($ 25,000 на рік) – отримують студенти, які мають
лідерський потенціал і бажання змінити світ на краще;
- Achievement Scholarship ($ 22,575 на рік);
- Distinguished Art Portfolio Award ($ 10,000 на рік);
- Distinguished Drama Performance Award ($ 10,000 на рік),
- Distinguished Music Performance Award ($ 10,000 на рік);
- Distinguished Architecture Portfolio Award ($ 10,000 на рік),
Вимоги до кандидатів: одну з перерахованих вище стипендій можуть
отримати іноземні студенти, які потребують фінансової підтримки. Вони
повинні бути зараховані на одну із програм навчання (на стаціонар)
університету Syracuse University.

Студентам

дозволяється

вищеперерахованих

та

отримувати
будь-яку

іншу)

кілька
за

стипендій

умови

що

перевищуватиме річну вартість навчання.
Дедлайн: 1 лютого 2018 року.
Джерело: http://admissions.syr.edu/international-scholarships/
https://www.syracuse.edu/admissions/cost-and-aid/cost-ofattendance/international/

(одну

з

стипендія

не

Програми навчання
Студенти з країн, що не входять до Євросоюзу, можуть подавати заявки на
участь у стипендіальній програмі університету Амстердама – «Amsterdam
Excellence Scholarships» (AES). Навчання ведеться англійською мовою.
Перш ніж подавати документи на участь у конкурсі на отримання стипендії,
аплікант має бути зарахований на обрану програму.
Спеціальності: право, економіка, бізнес, освіта, точні, гуманітарні та
природничі науки, комунікації, психологія, соціальні науки.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: €25,000 для покриття витрат на проживання і навчання.
Тривалість виплати гранту: 1 рік із можливістю продовження.
Необхідні документи:
- аплікаційна форма apply.embark.com;
- інформація щодо попереднього навчання (transcript, diploma, school leaving
certificate, etc);
- довідка з місця навчання;
- мовні сертифікати;
- рекомендаційні листи;
- мотиваційний лист;
- академічна пропозиція (statement of purpose,motivation letter, etc);
- резюме (CV).
Дедлайн: 15 січня щороку.
Джерело: www.uva.nl

Програми навчання
Стипендіальна програма «Global Leaders Fellowship» університету «George
Washington University» призначена для студентів магістратури та аспірантури,
які мають намір по закінченню навчання повернутися на батьківщину і там
застосовувати на практиці знання і навички, набуті в університеті George
Washington University.
Стипендію отримають студенти, які стануть лідерами у своїй країні, або ті, хто
прибув на навчання на один із факультетів Кемпус Foggy Bottom Campus.
Щорічно отримати стипендію можуть троє студентів. Стипендія покриває до
18 кредит-годин. Крім того, студент зобов'язаний надати інформацію про
інші джерела фінансування, які покривають витрати на проживання,
навчальні матеріали та інші витрати. Стипендія виплачується щорічно
впродовж 3-х років для студентів магістратури та 5-ти років – для студентів
аспірантури.
Вимоги до кандидатів:
- наявність громадянства однієї із країн Східної Європи;
- студенти, які не навчалися і не працювали у США;
- кандидати, які мають або будуть претендувати на отримання візи F-1;
- студенти, які прибули на очне навчання на одну із перерахованих вище
програм Кемпус Foggy Bottom Campus;
- студенти, які на високому рівні володіють англійською мовою (TOEFL із
результатом не менше 600 у письмовому тесті або 100 за іспит, зданий через
мережу Інтернет, або IELTS із загальним результатом у 5 в кожному розділі
тесту).
Не розглядатимуться заявки студентів, які не подали заявку на вступ до
університету і не сплатили вступний внесок.

Дедлайн: 5 лютого 2018 року.
Джерело: https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online%20Fellowship%
20Application%20Instructions.pdf
https://my.gwu.edu/mod/fellowships/?p=login

Конкурси
Конкурс

есе

для

учнів

старшої

школи.

Організатором

конкурсу

є

rewardedessays.com. для конкурсу необхідно написати есе обсягом понад
900 слів на одну із запропонованих тем: які життєво необхідні навички
можуть отримати студенти, навчаючись у коледжі? Які з цих навичок
найважливіші та чому (назвіть три найважливіші)? З якою, на вашу думку,
найактуальнішою соціальною проблемою ми стикаємося і чому? Чому ця
проблема є такою актуальнішою?

Хто надихає Вас на будь-які справи?

Наведіть приклад трьох життєвих цілей, в отриманні яких би вам знадобився
вчений ступінь.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можуть брати участь учні старшої школи з будь-якої країни світу;
- есе

необхідно

надіслати

на

електронну

адресу:

support@rewardedessays.com;
- роботи повинні бути в одному з форматів: .doc, .rtf, .docx або .odt;
- мова твору – англійська;
- контактну інформацію слід розмістити на окремій сторінці.
Автори трьох найкращих робіт отримають фінансову винагороду:
- 1-ше місце – 500$;
- 2-ге місце – 350$;
- 3-тє місце – 150$.
Дедлайн: 20 жовтня 2017 року.
Джерело: https://rewardedessays.com/blog/writing-contest

Конкурси
Конкурс блогів волонтерів «EVS». Участь у конкурсі можуть брати як блоги
українських волонтерів, які мають описаний закордонний досвід, так і блоги
іноземних волонтерів про їх службу в Україні.
Починаючи з 1 вересня 2017 р., кілька разів на тиждень ми будемо
виставляти посилання на нові блоги на сторінці Інфоцентру ERASMUS+ Youth
(в порядку надходження нових посилань). Ваші блоги зможуть прочитати та
оцінити користувачі Центру та всі зацікавлені особи.
Усі учасники конкурсу отримають сертифікати та визнання читачів.
Переможці, які наберуть найбільшу кількість «лайків» та коментарів, будуть
нагороджені цінними призами.
Тривалість конкурсу: до 30 листопада.
Переможці конкурсу будуть оголошені у грудні 2017 року.
Дедлайн: 31 жовтня 2017 року.
Джерело: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzAc8VJb6gbPOzZ2…/viewform
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine

Конкурси
Академічна платформа «Lifesaver Essays» оголосила про початок третього
конкурсу есе.
Призи:
1-ше місце – 200 $
2-ге місце – 100 $
3-тє місце – 50 $
Вимоги до кандидатів: брати участь у конкурсі можуть усі без обмежень,
кому цікава тематика конкурсу.
Участь у конкурсі – безкоштовна.
Вимоги до есе:
- кількість слів: 900 - 1300;
- есе має бути написане на одну із тем, запропонованих організаторами
(детальніше – на сайті);
- усі роботи повинні бути оригінальними й унікальними;
- дозволяється використовувати зображення.
- формат есе – Microsoft Word documents (doc or docx).
- мова есе – англійська.
Дедлайн: 30 листопада 2017 року.
Джерело: https://lifesaveressays.com/essay-contest/

Тренінги
«YEP» розпочинає
студентам

та

набір на інкубаційну програму. YEP дає можливість

випускникам

університетів

спробувати

свої

сили

у

підприємництві та втілити свою ідею в життя.
До участі у конкурсному відборі на програму запрошуються студенти,
аспіранти, які:
- мають бажання спробувати себе у підприємництві;
- мають ідею, але не знають як її реалізувати;
- хочуть навчитися розвивати бізнес і керувати бізнес-проектами;
- мають команду, яка вже працює над стартапом.
Учасники інкубаційної програми матимуть можливість узяти участь у:
- навчальній інкубаційній програмі з підприємництва для початківців, яка
триватиме із жовтня до кінця березня для студентів, які мають бажання
розпочати

власну

справу;

заняття

проходитимуть

у

партнерських

університетах у вільний від навчання час;
- роботі над власним стартапом із бізнес-експертами України, Польщі,
Естонії, Ізраїлю
- коворкінгу, маючи комфортне місце для роботи над проектом в
університеті;
- роботі спільноти, яка об’єднує однодумців, які прагнуть працювати над
власними проектами;
- головних стартапах країни разом з успішними підприємцями.
Учасники мають доступ до онлайн-порталу YEP – сучасної освітньої
платформи для роботи з навчальними матеріалами, лекціями, спілкуванням
із менторами та іншими учасниками. Їм надається супровід та допомога у
роботі з проектами.

Дедлайн: 30 вересня 2017 року
Джерело: http://bit.ly/2w08RaE до 30 вересня.

Обмінні програми
Проект «Відкрийте свій розум, розширюйте горизонти» спрямований на
знайомство українців із молоддю Литовської Республіки, її культурою та
традиціями, а також на сприяння повному комплексному розвитку
особистості, міжкультурному діалогу та взаєморозумінню. Крім того,
представники Литви поділяться своїми знаннями про мову, культуру та
історію своєї країни та підвищать обізнаність української молоді щодо
європейських цінностей та інтеграційних процесів загалом.
В обміні можуть брати участь:
- молоді люди віком від 14 до 26 років, які цікавляться темою молодіжного
обміну, добре володіють англійською мовою та можуть написати доповідь
англійською та українською мовами після закінчення проекту.
Місце проведення: Україна, м. Дніпро.
Дата проведення: 22-27 жовтня 2017 року.

Дедлайн: 14 вересня 2017 року
Джерело: https://goo.gl/forms/HdaRX3CgMG4q1ry33

Стажування
Стажування у Європейському економічному та соціальному комітеті
«European Economic and Social Committee» (Брюссель).
Двічі на рік Європейський економічний і соціальний комітет пропонує
стажування для випускників вишів з країн. Які не є членами ЄС.
Тривалість стажування – до п'яти місяців.
Заявки на участь у стажуванні повинні бути надіслані завчасно.
Комітет також реалізує програму навчальних грантів у рамках програми
«Франсуа Staedelinfront». Основна мета – надати можливість молодим
людям з організацій, що представляють освітні, економічні, соціальні чи
профспілкові інтереси, проходити навчання або проводити дослідження в
економічній і соціальній сферах.
Усього виділяється три навчальних стипендії розміром 3000 євро кожна.
Вимоги до кандидатів: для участі в короткостроковому стажуванні
необхідно заповнити заявку та надіслати її поштою на адресу EESC Official
responsible for traineeships 99 rue Belliard B-1040 Brussels. До завки додається
копія диплома або довідка про те, що ви є студентом, а також медична
довідка.
Дедлайн: 30 вересня 2017 року.
Джерело: http://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
http://www.eesc.europa.eu/
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

