Дайджест

Червень 2017

Новини інституту
14 червня 2017 року Центральноєвропейська академія навчань та
сертифікації (CEASC) у співпраці з Рівненським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти проводять семінар на тему «Фонди ЄС:
можливості фінансування освітніх проектів».
Місце проведення: актова зала РОІППО.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/notice.php/4120/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u43GT8RSSOqzAaxLJPB8qTkvp
78TcEZPeCLLM-KsEAJL7A/viewform?c=0&w=1

Новини інституту
1 червня 2017 р. у Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти відбулося підписання Меморандуму про співпрацю
між

рівненськими

освітянами

та

представниками

громадянського суспільства. З цієї нагоди

інститутів

підписанти провели прес-

конференцію на тему «Співпраця Рівненського обласного інституту
післядипломної

педагогічної

освіти

та

інститутів

громадянського

суспільства».
Пропозиція

ректора

інституту,

голови

постійної

комісії

з

питань

гуманітарної політики Рівненської обласної ради, Алли Черній щодо
об’єднання зусиль заради підвищення якості освіти знайшла активну
підтримку в експертному та громадському середовищі.
Джерело:http://www.roippo.org.ua/news/4124/
https://www.youtube.com/watch?v=AVyQr7zoskQ&feature=youtu.be

Новини інституту
14 червня 2017 року о 13.00 у Рівненському ОІППО відбудеться інтернетфорум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних,
науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах розбудови
Нової української школи».
Джерело:http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/schoo
l_innovation.php

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;

Правознавство;

Фізика,

виховання;

Мовознавство
математика;

Природознавство.

та

література;

Початкова

Технології;

Фізична

освіта;

Історія.
Дошкільне

культура;

Виховні

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

Волонтерські проекти
Проект Агітпотяг «Труханівська Січ» покликаний сприяти консолідації

суспільства,

піднесенню

волонтерського

руху,

патріотичного

активізації

духу

громадян,

міжрегіонального

розвитку

співробітництва,

посиленню діалогу та зміцненню взаєморозуміння мешканців різних
регіонів України у справі розбудови держави.
Акція започаткована за ініціативи 86-ти громадських та волонтерських
організацій. У ході поїздки об’єднана команда волонтерів, освітян,
журналістів, документалістів, митців, громадських діячів та військових
(понад 200 осіб) планує робити зупинки в населених пунктах з метою
проведення різноманітних заходів: мистецьких акціїй, лекцій, тренінгів та
майстер-класів, фестивалів, обмінів культурними надбаннями та ін.
Джерело:http://agitpotyag.pp.ua/o-proekte
https://www.facebook.com/groups/1017879071617959/

Гранти
Посольство США в Києві оголошує конкурс на програму «Малі гранти на
підтримку культурних та освітніх проектів» за 2016-2017 роки.
Відповідно до наявності коштів Посольство США надаватиме малі гранти
фізичним особам, а також українським та американським організаціям,
що мають статус недержавних і неприбуткових.
Мета програми – висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та взаєморозуміння між ними
завдяки освітнім, культурним та мистецьким програмам.
Пріоритет надаватиметься проектам, покликаним залучати молодіжну
аудиторію (16-30 років), та присвяченим відзначенню 25-ої річниці
встановлення дипломатичних відносин між Україною та США.
Грант: залежно від наявності коштів максимальна сума фінансування
одного проекту становитиме 8 тис. доларів для фізичних осіб та 25 тис. –
для неурядових організацій. Програма грантів покриватиме витрати,
пов’язані виключно з проектною діяльністю, чим заохочує неурядові
організації до подання проектів із власними внесками або коштами,
отриманими від інших донорів.
Дедлайн: 1 вересня 2017 року.
Джерело:https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/currentprograms-grants-uk/

Гранти
Компанія

«Volkswagen»

підтримує

молодих

науковців

з

усіх

спеціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень у Німеччині в
рамках програми «Freigeist» для молодих дослідників.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття витрат на проживання і дослідження.
Критерії

відбору

кандидатів:

кваліфікація

апліката;

здатність

самостійного дослідження; оригінальність та якість проекту.
Дедлайн: 12 жовтня 2017 року.
Джерело: www.volkswagenstiftung.de

portal.volkswagenstiftung.de

до

Гранти
Центр міжнародної мобільності «CIMO» запрошує іноземних молодих
дослідників до участі в грантовій програмі. Програма розрахована на
академічне перебування у фінських наукових установах (від 3 до 12
місяців).
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: 1500 € на місяць.
Необхідні документи: мотиваційний лист; резюме; дослідницький план.
Дедлайн: постійна подача заявок.
Джерело: www.studyinfinland.fi http://www.studyinfinland.fi

Конкурси
Міністерство молоді та спорту України оголошує прийом заявок на участь
у конкурсі щодо реалізації проектів у рамках здійснення обмінів молоддю
України та Литви.
Умови реалізації проектів: тривалість одного проекту складає від 5 до 10
днів, не враховуючи днів приїзду і від’їзду учасників підготовчого етапу та
підготовчого візиту. Проекти можуть бути реалізовані як в Україні, так і в
Литві. Участь у проектах можуть брати особи віком від 14 до 35 років, а
також особи, які працюють із молоддю. Кількість учасників проекту
повинна становити не менше 10 осіб (по 5 осіб із кожної країни), зокрема
керівники групи та ті, хто її супроводжує. Тривалість підготовчого візиту
може від 2 до 4 робочих днів, участь у ньому беруть не більше, ніж 6
учасників (по 3 особи з кожної країни).
Умови подачі заявок на участь у конкурсі. Заявки від неприбуткових
інститутів громадянського суспільства, установ, що співпрацюють із
молоддю, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, приймаються на
конкурс до Міністерства молоді та спорту України.
Дедлайн: 30 червня 2017 року.
Джерело:http://dsmsu.gov.ua/media/2017/05/31/11/38009890731_4297__3.p
df

Конкурси
Конкурс стипендій на освіту від «Preply». Preply - інтернет-платформа для
пошуку онлайн-репетиторів з іноземних мов, точних наук, гуманітарних
предметів оголошує конкурс есе «Освіта майбутнього». За умовами
конкурсу

для

розкриття

теми

необхідно

використати

всього

300

англійських слів в одному з трьох ключових напрямків: освіта майбутнього,
інтернет-освіта та онлайн-уроки. Після розміщення есе на сторінці
https://preply.com/scholarships воно стає доступним для загального огляду.
Переможець визначається максимальною кількістю голосів. Обов'язкова
умова - наявність автора, назва навчального закладу, міста і країни
проживання. У конкурсі можуть брати участь учні гімназій, ліцеїв,
коледжів, студенти вищих навчальних закладів, аспіранти. Вік учасників від 16 до 35 років.
Розмір гранту: приз у розмірі 2 тис. доларів отримає автор есе, що набере
максимальну кількість голосів. Також передбачені заохочувальні призи: за
друге місце – 1000$. За третє – 500$.
Дедлайн: 15 червня 2017 року.
Джерело: https://preply.com/en/scholarships

Конкурси
«Асоціація
підтримки

сприяння
Посольства

міжнародному
Республіки

бізнесу

Індонезія

в

та

розвитку»

Україні

за

організовує

вікторину з історії, географії, культури та економіки.
Заявку на участь у конкурсі може подавати особи віком від 10 до 21 року,
які навчаєються у вищих навчальних закладах, школах, ліцеях та гімназіях
України.
Дедлайн: 10 липня 2017 року.
Джерело: http://kremenchukinvest.com.ua/news/2870/

Програми навчання
Розпочато набір до програми «Українська академія лідерства» (УАЛ).
«Українська академія лідерства» – це програма особистісного та
суспільного розвитку, головним елементом якої є 10-місячний курс
розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл. Програма
побудована

на

поєднанні

елементів

фізичного,

емоційного

та

інтелектуального розвитку на основі цінностей Академії.
До участі у програмі запрошуються особи віком від 16 до 18 років,
зокрема випускники шкіл, коледжів, які прагнуть розкрити власний
потенціал, розвиватися та практикувати лідерство на благо України,
змінювати навколишній світ.
Складові програми: саморозвиток, робота в команді, поглиблене
навчання, допомога громаді, волонтерство.
Тривалість: 10 місяців (вересень 2017 - червень 2018).
Дедлайн: 10 червня 2017 року.
Джерело: https://form.jotformeu.com/71192926234356

Програми навчання
Програма «Hubert Humphrey» розроблена для професіоналів, які
бажають вдосконалити свої здібності шляхом обміну знаннями та
загальним інтересом у США.
Учасників програми розміщують в одному з університетів США. Їх
розподіляють на невеликі групи по 7-15 осіб і розміщують в університеті
відповідно до їх інтересів.
Програма розроблена для таких дисциплін: політика та управління освіти;
вище освітнє адміністрування; закон і права людини; комунікації і
журналістика.
Вимоги до кандидатів: ступінь бакалавра або його еквівалент, не менше
5-ти років професійного досвіду роботи, відсутність (або мінімум) досвіду
роботи у США, наявність лідерських якостей,
організаціях, знання англійської мови.
Грант: повна оплата.
Дедлайн: 1 жовтня 2017 року.
Джерело: https://www.humphreyfellowship.org/

робота в громадських

Програми навчання
Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності студентів,
науковців, митців.
Тривалість стипендії залежить від програми:
студенти-магістри - 1-2 семестри;
аспіранти - 1-12 місяців;
науковці та митці - 1-12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування.
Дедлайн: 30 квітня (поточний рік), 21 жовтня (літній семестр наступного
року).
Джерело: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-andconditions/foreign-applicants

Літні школи
Освітній проект «In Between» відкритий для всіх кандидатів віком від 18 до
25 років, зокрема студентів та фрілансерів, які є представниками різних
сфер діяльності (історія, культурна антропологія, соціологія, аудіовізуальні
мистецтва тощо).
Учасникам надається унікальна можливість отримати теоретичний і
практичний досвід у документуванні усних історій з метою вивчення історії
ХХ ст.
Дедлайн: 17 липня 2017 року.
Джерело: http://inbetween.enrs.eu/application/

Літні школи
Кіпрська неурядова організація «TheatrEtc» проводить літній молодіжний
табір у горах Троодос із 28 липня по 6 серпня 2017 року. Всі витрати
(проживання, харчування, транспорт, матеріали воркшопів) беруть на себе
організатори.
Вимоги до кандидатів: зацікавленість мистецтвом (музика, танець, театр
та ін.); зацікавленість людьми з іншими культурними традиціями; знання
англійської мови на високому рівні; перебування в таборі впродовж 10-ти
днів.
Дедлайн: 9 червня 2017 року.
Джерело:http://www.theatretc.com/news/culture-shox-youth-camp-opencall-for-applications

Літні школи
Українська соціальна академія втретє поспіль долучається до Міжнародної
літньої школи «Примирення та розбіжність. Вчитися з історії?», що
відбуватиметься 21-27 серпня 2017 р. у Берліні (Німеччина). Вона
організована Католицькою Академією в Берліні за підтримки Університету
ім. С. Вишинського (Варшава) та Української соціальної Академії (Київ).
Школа спрямована на дослідження актуальних суспільно-політичних
питань, пов’язаних із міжнаціональними та міжрелігійними конфліктами в
Європі, а також на посилення міжкультурних зв’язків між молоддю
України, Польщі та Німеччини.
Умови: у літній школі можуть бути задіяні молодь, а також політичні та
громадські діячі з Німеччини, Польщі та України.
Дедлайн: 9 червня 2017 року.
Джерело:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXz3fHZ2FFaeeoql9gStlMNFbePf
eRHm8pYtgLRylpa4lS7g/viewform

