Дайджест

Травень 2017

Новини інституту
10 травня 2017 року Алла Черній, ректор Рівненського

ОІППО, голова

постійної комісії з питань гуманітарної політики Рівненської обласної ради,
провела

прес-брифінг

на

тему

«Рівненський

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти – ключова ланка втілення
Концепції Нової української школи на Рівненщині».
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tUKVWtNwP4k

Гранти
Уряд Словаччини надає стипендії для підвищення мобільності студентів,
науковців, митців.
Термін дії стипендії залежить від програми:
- студенти-магістри – впродовж 1-2 семестрів;
- аспіранти – 1-12 місяців;
- науковці та митці – 1-12 місяців;
Спеціальності: всі без винятку.
Рівень: проведення досліджень, магістратура, аспірантура.
Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування.
Дедлайн: 21 жовтня (літній семестр наступного року).
Джерело: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-andconditions/foreign-applicants

Гранти
Уряд Швейцарії надає

гранти для

молодих

учених, які бажають

здійснювати власні дослідження в науково-освітніх установах Швейцарії.
Спеціальності: всі без винятку.
Рівень: проведення досліджень, аспірантура.
Розмір гранту: покриття витрат на проживання, медичне страхування,
переліт, щомісячна стипендія.
Дедлайн: щорічно в грудні.
Джерело: www.sbfi.admin.ch

Конкурси
Конкурс «Bow Seat» для школярів присвячено захисту екосистем океану.
Організація Bow Seat допомагає молоді в пошуках інноваційних рішень
проблем забруднення середовища. Конкурсантам надається можливість
самостійно визначити тип роботи, яку вони подаватимуть на конкурс, при
цьому висувається умова – робота повинна бути спрямована на вирішення
проблеми забруднення океану (малюнок, вірш, твір, відео тощо). Основне
завдання - привернути увагу слухачів, читачів або глядачів до проблеми
забруднення океану, надихнути їх на розгляд можливих варіантів
вирішення проблеми, спонукати до подальших дій у цьому напрямку.
Розмір гранту: 1500$.
Відзнаки: золота – 1000$/1500$, срібна – 750-1000$, бронзова – 250-500$.
Школа переможця отримує 750-1500$, десять премій – розміром 100-250$,
три

нагороди

педагогам

–

по

750$.

У конкурсі можуть брати участь учні 6-12 класів (групи або поодинокі
учасники).
Участь у конкурсі є безкоштовною, лише необхідно заповнити заявку.
Учнівську команду очолює куратор, зазвичай шкільний учитель.
Дедлайн: 19 червня 2017 року.
Джерело: http://fromthebowseat.org/contest.php

Конкурси
PLURAL + – міжнародний молодіжний кінофестиваль, що заохочує молодь
з усього світу до вивчення питань міграції, розмаїття та соціальної
інтеграції, спілкування й обміну творчим баченням світу.
Конкурсантам необхідно створити відео на одну із запропонованих тем,
зокрема:

міграція,

різноманітність,

соціальна

інтеграція,

продемонструвавши власне бачення проблеми, свої ідеї та переживання,
а також пропозиції молоді стосовно цих питань. Відео може бути будьякого

типу,

стилю

або

жанру

–

документальний,

анімаційний,

драматичний, мюзикл, комедія. Єдина умова при цьому – продукт повинен
бути створений за мінімальної допомогиі дорослих.
У конкурсі може брати участь молодь таких вікових категорій:
І категорія – до 12 років;
ІІ категорія – від 13 до 17 років;
ІІІ категорія – від 18 до 25 років.
Розмір гранту: переможець у кожній віковій категорії отримає 1000$.
Дедлайн: 4 червня 2017 року.
Джерело: https://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/,
https://pluralplus.unaoc.org/plural-entry-form/

Програми навчання
Благодійний фонд «Ukraine Global Scholars» – організація, що допомагає
талановитим українським школярам 9-11 класів вступити до найкращих
світових шкіл та коледжів за повної фінансової підтримки з боку означених
навчальних
школярів

закладів.

Фонд

спрямований

виключно

на підготовку

віком від 15 до 17 років, які бажають навчатися в найкращих

школах та коледжах світу за рівнем підготовки «бакалавр».
Дедлайн: 31 березня – відкритий набір.
Джерело: www.ukraineglobalscholars.org

Програми навчання
Competitive College Club (ССС) – програма мережі Education USA,
спрямована на безкоштовну допомогу молодим людям з України,
об’єднаних однією мрією – вступити до вищого навчального закладу США.
Фахівці Education USA провели у США не один рік, навчаючись, працюючи,
вивчаючи етапи відбору студентів «зсередини», а тепер намагаються
передати

свій

досвід

вмотивованим

і

зацікавленим

абітурієнтам.

ССС допомагає: з вибором університету, у проходженні співбесіди та
пошуку необхідної інформації для вступу, у написанні стандартизованих
тестів та репетиції інтерв’ю, розвитку лідерських якостей. Паралельно з
участю у ССС студенти, які мають потребу у фінансовій допомозі під час
аплікаційного процесу, можуть стати учасниками програми Opportunity
Funds Program, запропонованої Бюро у справах освіти і культури
Державного департаменту США.
Критерії: учні 9-11 класів шкіл, студенти університетів, молоді фахівці.
Важлива умова – бути академічно успішним студентом.
Джерело:
https://www.facebook.com/EducationUSA.Ukraine/photos/a.390932480937618.
91474.104514736246062/1261514877212703/?type=3&theater

Програми навчання
Opportunity Funds – програма грантів від Бюро у справах освіти і культури
Державного департаменту США для студентів, які бажають навчатися у
вишах США. Важлива умова при цьому – бути учасником Competitive
College Club(ССС), аби мати змогу долучатися до означеної програми.
Програма покриває лише витрати, пов’язані з оформленням документів до
ВНЗ, тоді як навчання є платним.
Дедлайн: для абітурієнтів наступних років дата подання документів поки
що не оголошена.
Джерело: http://osvita.org/programs/opportunity-funds/

Програми навчання
Future Leaders Exchange (FLEX) – програма культурного обміну Бюро у
справах освіти та культури Державного департаменту США (Bureau of
Educational and Cultural Affairs), розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл.
Стипендія за цією програмою дає можливість учням-іноземцям навчатися
та

проживати

впродовж

року

в

англомовному

середовищі

(в

американській сім’ї).
У програмі FLEX можуть брати участь учні 8-10 класів, які є громадянами
України та на достатньому для спілкування рівні володіють англійською
мовою. Основна умова – необхідно відповідати вимогам візи J-1 та не
перебувати у США терміном більше ніж 3 місяці впродовж останніх
5 років. Відмовити в участі у програмі можуть тим, хто подавав (подає)
документи на еміграцію до США або планує емігрувати (вже емігрував). Ця
умова розповсюджується також і на членів родини потенційного учасника.
Програма FLEX – безкоштовна і покриває: дорожні витрати, проживання
в американській сім’ї впродовж одного академічного року, зарахування до
американської середньої школи, медичне страхування. Також учасники
отримують щомісячну стипендію в розмірі 125$ доларів і одноразову
фінансову допомогу – 300$, які необхідно використати на придбання
речей першої необхідності.
Дедлайн: початок відбору – щороку восени.
Джерело: http://discoverflex.org

Освітні фестивалі
Проекту «Відкривай Україну» потрібні активні, відповідальні й ініціативні
волонтери, які бажають отримати досвід в організації різноманітних проектів.
Третього червня 2017 року одночасно по всій території України відбудуться
дев’ять освітніх фестивалів, до організації яких можуть долучитися всі бажаючі.
Джерело: http://vidkruvai.com.ua/
https://www.facebook.com/krainaUkraina.org/posts/885722381568360https://www.
facebook.com/vidkruvai.ukrainu
http://vidkruvai.com.ua/

