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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.

педагогіка. Робота з обдарованими дітьми»;
література»;
«Початкова

«Історія.
освіта.

Правознавство»;

Дошкільне

«Мовознавство та

«Фізика.

виховання»;

Соціальна

Математика»;

«Природничі

науки.

Технології»; «Виховні технології»; «Позашкільна освіта»; «Музика.
Естетика»; «Фізична культура».
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/porjadok_podannja_publikacij_do_naukovo_m
etodichnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності
Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net
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Конкурси
UNESCO оголошує фотоконкурс «Шовковий шлях очима молоді», що є
своєрідним

візуальним

дослідженням

та

освітньою

ініціативою,

спрямованою на збереження спадщини Великого шовкового шляху.
У рамках конкурсу учасники повинні продемонструвати значення Великого
шовкового шляху в чотирьох напрямах:
- культура;
- об'єкти культурної спадщини;
- пейзажі;
- люди.
- 14 – 17 років;
- 18 – 25 років.
Вікові категорії конкурсантів:
Відзнаки: журі визначить по три переможці в кожній віковій категорії.
Учасники, які займуть 2-ге місце, отримають напівпрофесійні камери, а ті,
що посядуть 3-тє місце – стандартні цифрові камери.
Подорож

учасників

і

пов'язані

з

цим

витрати

будуть

повністю

профінансовані організаторами. В різних країнах буде представлено
мобільну виставку з 50-ти кращих фотографій конкурсу, які, крім того,
увійдуть до друкованої колекції.
Переможці будуть оголошені 30 серпня 2018 року.
Конкурсантам для участі в конкурсі необхідно зареєструватися онлайн.
Участь – безкоштовна.
Дедлайн: 15 липня 2018 року.
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Джерело: silkroadsphotocontest@unesco.org
https://unescosilkroadphotocontest.org/en/node/14
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Конкурси
Приймаються роботи на XII Міжнародний конкурс дитячої книги «Key
Colours», в якому можуть взяти участь діти віком від 2 до 7 років.
Конкурс проводиться один раз на два роки.
Переможець отримає 7500 €, а його роботу буде опубліковано у
видавництві Clavis Publishing.
Також будуть відібрані роботи для участі у виставці в Хассете, де діти
самостійно визначать роботу, яка їм найбільше сподобалася, а її автор
отримає премію – 750 €.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можуть брати участь усі, кому він цікавий;
- приймаються як індивідуальні, так і групові роботи.
Кожна робота повинна містити:
- назву;
- історію для дітей віком від 2 до 7 років обсягом не більше
чотирьох сторінок тексту формату А4, яка повинна мати стільки
текстових блоків, скільки буде в книзі;
- три

сторінки

книги

обов'язково

повинні

містити

закінчені

кольорові ілюстрації, інші – замальовки майбутніх ілюстрацій олівцем;
- історії можуть бути написані у будь-якому художньому стилі;
- якщо мова історій не англійська, не німецька, не голландська або
не французька, необхідно додати переклад однією із цих мов;
- макет книги повинен складати 24 сторінки (обкладинка і титульна
сторінка не враховуються);
- ілюстрації повинні бути повнорозмірними.
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Формат книги:
- 250 x 260 мм;
- 290 x 210 мм (портрет або пейзаж);
- 235 x 325 мм.
Результати конкурсу будуть оголошені у вересні 2018 року.
Роботи можна надсилати на електронну пошту (keycolours@hasselt.be)
або адресу: Guido Gezellestraat 2 B-3500 Hasselt.
Дедлайн: 16 липня 2018 року.
Джерело: https://www.keycolours.com/
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Конкурси
Управління
виховання

молодіжної
Київської

політики

та

національно-патріотичного

облдержадміністрації

оголошує

Обласний

щорічний конкурс проектів у сфері молодіжної політики.
До

участі

в

конкурсі

запрошуються

громадські

організації

та

громадянські спілки.
Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні бути
спрямовані проекти:
- формування громадянської позиції;
- здоровий спосіб життя молоді;
- розвиток неформальної освіти;
- зайнятість молоді;
- партнерська підтримка молоді, яка проживає на тимчасово
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.
Вимоги до кандидатів:
- реєстрація юридичної особи не менше ніж за рік до оголошення
конкурсу;
- підтвердження

статусу

про

неприбутковість

(довідка

від

територіального органу ДФС, що підтверджує включення (на момент
подання конкурсної пропозиції) ІГС до Реєстру неприбуткових установ
та організацій);
- досвід роботи з молоддю.
Тривалість проекту: впродовж 2018 року.
Максимальна вартість одного проекту: 100 тис. грн.
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Пропозиції на конкурс приймаються: в друкованій та електронній
формах щоденно, крім суботи та неділі, з 10:00 до 18:00 год, у п’ятницю
– з 10:00 до 16:45 год.
Адреса: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. 542 (5 поверх).
Консультації щодо заповнення: 044 285 58 73, 050 868 78 56
Дедлайн: 22 червня 2018 року.
Джерело: https://goo.gl/W9tJR1
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Конкурси
Із нагоди відзначення Дня довкілля проводиться І Всеукраїнський
конкурс

дитячого

малюнка у форматі

екологічного

плаката

«Екологія: змінюватися, щоб жити»
Учасниками конкурсу можуть бути учні, вихованці, слухачі середніх
загальноосвітніх

шкіл,

коледжів,

училищ,

зокрема

й

художніх,

позашкільних навчальних закладів.
Вікові категорії учасників:
- від 6 до 10 років;
- від 11 до 14 років;
- від 15 до 18 років.
Конкурс проводиться за напрямами художньої творчості: «малюнок»,
«екологічний плакат». Конкурсні роботи повинні враховувати тематику
практичної екології та представляти не лише проблеми, а й реальні дії,
спрямовані на збереження та охорону довкілля (у форматі екологічного
плаката із закликом, слоганом, девізом):
- сортування сміття;
- використання вторинної сировини в побуті;
- економія природних ресурсів та енергозбереження;
- очистка води, ґрунтів та повітря;
- екотехнології навколо нас.
Приймаються лише індивідуальні авторські роботи, що відповідають
умовам конкурсу.
Роботи, надіслані на конкурс, не рецензуються та авторам не
повертаються. Подаючи роботу на конкурс, автор погоджується з його
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умовами, а також дає згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) у
подальшому без будь-яких претензій щодо авторського права.
Роботи можуть бути використані ТОВ «МЕДІА-ПРО» та редакцією
журналу

«Екологія

підприємства»

для

виготовлення

друкованих

матеріалів і тиражування, а ГО «ECOtransformation» під час організації
конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, благодійних
аукціонів, трансляції на телебаченні, можуть бути передані до дитячих
будинків, реабілітаційних центрів, соціальних закладів тощо.
Завдання конкурсу:
- формування екологічної свідомості підростаючого покоління
через залучення до підготовки конкурсних робіт;
- популяризація екологічного способу життя через реальні дії;
- малюнок має містити не проблему, а бачення щодо її вирішення;
- привернення уваги суспільства до наявних проблем у сфері
охорони довкілля;
- підтримка творчо обдарованої молоді;
- формування громадянської позиції щодо захисту довкілля;
- залучення дітей до здорового способу життя.
Вимоги:
- на конкурс подаються малюнки в довільній графічній і живописній
формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи
гуашшю;
- розмір роботи – не більший за формат А-2;
- роботи не потрібно оформляти в рамку тощо;
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- на зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до
роботи) українською мовою необхідно зазначити: назву роботи; слоган,
девіз або заклик, що відображає основну ідею малюнка; прізвище, ім’я,
по батькові та дату народження автора; місце проживання (повну
адресу), контактний телефон, електронну адресу (за наявності); сферу
діяльності батьків; назву навчального закладу; прізвище, ім’я, по
батькові методичного керівника.
Конкурсні роботи оцінюватимуть за такими критеріями:
- відповідність роботи тематиці конкурсу;
- актуальність теми;
- практичне значення;
- утілення творчої ідеї та задуму автора;
- оригінальність та оформлення;
- самостійність автора у ході виконання роботи.
Дедлайн: 20 жовтня 2018 року.
Джерело: http://media-pro.com.ua/ecochildren/
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Гранти
Освітній

грант

на

навчання

за

програмою

Ukrainian

MBA.

Бізнес-школа «Міжнародний інститут бізнесу» оголошує про початок
іменного освітнього гранту імені Олександра Савченка, ректора МІБ.
Грант ректора встановлено для талановитої молоді, що прагне до
розвитку своїх управлінських навичок шляхом навчання за програмою
МВА. Грант спеціального відкритого конкурсу отримають лише троє
переможців.

Він

буде

спрямований

виключно

на

навчання

за

програмою Ukrainain MBA.
Учасники відкритого конкурсу на отримання гранту ректора, які
продемонструють найкращі результати, отримають гранти на навчання
за програмою «Ukrainian MBA» в таких розмірах:
- 1-ше місце – 40 000 грн;
- 2-ге місце – 30 000 грн;
- 3-тє місце – 20 000 грн.
Гранти не видаються в грошовій формі, а являють собою сертифікати на
навчання за програмою Ukrainian MBA, тобто вартість навчання буде
зменшена на суму отриманого гранту. Повна вартість програми –
112 000 грн.
Деделайн: 13 вересня 2018 року.
Джерело: https://goo.gl/uGFQr2
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Гранти
Програма

розвитку

професійної

майстерності

«Weiser»

(Анн-Арбор, США). Центр Рональд і Ейлін Вайсер Мічиганського
університету організовує Програму професійного розвитку Weiser.
Приймаються заявки на дослідження у будь-якій галузі.
Кандидати повинні на високому рівні володіти англійською мовою. В
рамках програми вони можуть здійснювати короткі дослідницькі візити
тривалістю від 4 тижнів до 3 місяців до Мічиганського університету (Анн
Арбор).
Центр Weiser Centre надасть від 5 до 7 грантів у лютому-квітні або
вересні-листопаді 2019 року. Відбір кандидатів відбуватиметься на
конкурсній основі.
Грант покриває:
- авіапереліт

до

Мічиганського

університету

і

у

зворотному

напрямку;
- проживання;
- медичне страхування;
- незначні фінансові виплати.
Вимоги до кандидатів:
- кандидати повинні бути викладачами в українських закладах
вищої

освіти,

активно

займатися

науковою

діяльністю,

а

після

закінчення програми повернутися на своє попереднє місце роботи;
- заявки на участь також можуть подавати і молодші наукові
співробітники;
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- усі кандидати повинні мати вищий науковий ступінь у своїй галузі
(докторський ступінь або вищий професійний ступінь, наприклад,
M.F.A.).
Для участі в програмі необхідно подати такі документи:
- заповнену реєстраційну форму;
- резюме;
- копію диплома;
- копію сторінок паспорта;
- мотиваційний лист на дві сторінки, в якому слід описати:
дослідницький проект або проект співробітництва, який кандидат хотів
би впроваджувати в Мічиганському університеті;
- запрошення від Мічиганського університету для подальшого
співробітництва (приймаються запрошення, надіслані на е-мейл);
- один рекомендаційний лист від ректора або декана вашого
закладу;
- копію тесту TOEFL (дійсні результати за останні три роки).
Додаткова інформація: weiser@fulbright.edu.pl
Дедлайн: 15 вересня 2018 року.
Джерело: https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html
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Гранти
Грант на проведення досліджень в університеті «Flinders University»
(Аделаїда, Австралія)
Грант на проведення досліджень Flinders International Postgraduate
Research Scholarships був заснований університетом Flinders University
для підтримки іноземних студентів у проведенні досліджень і отримання
наукового ступеня.
Щороку університет на конкурсній основі надає 10 грантів. Грант мають
можливість отримати кандидати з неординарними здібностями.
При наданні гранту до уваги братимуться такі фактори:
- академічна успішність;
- підготовка

у

проведенні

досліджень

і

науково-дослідний

потенціал.
Для проведення досліджень докторами наук грант призначається на три
роки, для проведення досліджень магістрами – на два роки. Грант дає
можливість кандидатам отримати вищий вчений ступінь.
Грант передбачає:
- оплату

навчання

студентів

у

магістратурі

або

аспірантурі

університету;
- фінансові виплати для покриття витрат на проживання, виплати
не оподатковуються та індексуються щорічно (у 2018 вони становили
$ 27,082).
- іноземні студенти (за умови, що вони навчатимуться на денній
формі навчання) отримують до $1,485 для відшкодування вартості
авіаперельоту і візи.
15

Вимоги до кандидатів:
- дотримання академічних вимог від університету Flinders University
на проведення досліджень і вступу до магістратури або аспірантури
університету;
- наявність вченого ступеня не нижче First Class Hons в Австралії
(відповідає 4 рокам навчання в університеті та проведенню досліджень
в останній рік навчання).
- наявність

вченого

ступеня,

необхідного

для

проведення

досліджень в університеті;
- володіння англійською мовою на високому рівні (підтверджується
документом на знання мови);
- відсутність громадянства Австралії, Нової Зеландії.
Для отримання гранту кандидатам необхідно:
- мати наукового керівника в галузі, в якій кандидат проводитиме
дослідження (підтверджується листом від наукового керівника, який
додається до заявки);
- копії 5-ти публікацій, які додаються до супровідного листа;
- завірена копія академічних транскриптів університетського рівня
(англійською мовою);
- два рекомендаційних листи (заповнені бланки рекомендаційних
листів повинні бути відправлені на адресу:
agrtps.international@flinders.edu.au;
- резюме (CV).
Усі документи повинні бути представлені англійською мовою у форматі
pdf. та збережені таким чином: ім'я, назва документа (name_publication
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Спочатку всі документи подаються в електронному вигляді. Після того,
як кандидат пройде відбір, йому необхідно буде надати оригінали
документів, відправивши їх на адресу: grtps.international@flinders.edu.au.
Заявки приймаються: із 14 червня по 13 серпня 2018 року.
Бланк заявки та інструкції щодо його заповнення можна завантажити на
сайті організаторів.
Усі питання щодо гранту можна відправляти англійською мовою на
адресу: rhdscholarships@flinders.edu.au
Детальнішу інформацію про грант можна знайти на сайті університету.
Контакти: GPO Box 2100 Adelaide 5001, South Australia.
Телефон: 1300 354 633.
Електронна пошта: rhdscholarships@flinders.edu.au
Дедлайн: до 13 серпня 2018 року.
Джерело:http://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2
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Стипендійні програми
Університет Kaunas University of Technology (Каунас, Литва) надає
стипендії талановитим іноземним студентам, які бажають навчатися на
першому курсі програми бакалаврату або магістратури. Стипендія
покриває навчання або передбачає щомісячну допомогу.
Вимоги до кандидатів: стипендію можуть отримати талановиті
мотивовані студенти, які мають високий рівень успішності і мотивацію
до навчання. Стипендія повністю покриває вартість навчання на
першому курсі програми бакалаврату або магістратури. Всі іноземні
студенти,

які

вступили

до

університету,

автоматично

стають

претендентами на дану стипендію.
Знижку

можуть

отримати

студенти

з

деяких

країн,

зокрема

Азербайджану, Білорусі, Грузії, України.
Дедлайн: 31 липня 2018 року.
Джерело: https://admissions.ktu.edu/degree-students/#scholarships
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Стипендійні програми
Стипендійна програма Фонду Конрада Аденауера в Україні (Харків)
для студентів східноукраїнських університетів.
На 2018 – 2019 навчальний рік Фонд Конрада Аденауера надає
студентам східноукраїнських університетів стипендії, призначені для
фінансування їх навчання в Україні та отримання ступеня бакалавра чи
магістра.
Розмір стипендії: 80 євро на місяць.
Тривалість програми: до 12 місяців.
Фонд надає підтримку студентам, які добре навчаються, беруть активну
участь у соціально-політичному житті країни.
Стипендіатами Фонду можуть стати студенти всіх спеціальностей, які
мають українське громадянство і навчаються в будь-якому ЗВО.
Дедлайн: 30 червня 2018 року.
Джерело: http://www.kas.de/ukraine/ukr/publications/52604/
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Стипендійні програми
Близько 400 осіб з усього світу щорічно мають можливість узяти участь
у програмі FLTA.
Тривалість програми – 9 місяців.
Участь у програмі не передбачає отримання наукового ступеня.
У рамках програми молоді викладачі англійської мови зможуть
покращити свою педагогічну майстерність, підвищити рівень володіння
англійською мовою, ґрунтовніше ознайомитися з американською
культурою і традиціями.
Стипендіати

Програми

матимуть

можливість

попрацювати

в

університетах і коледжах США у ролі викладачів або асистентів
викладачів зі своєї рідної мови.
До основних обов'язків учасників Програми віднесено: викладання
мови і культури своєї країни (до 20 годин на тиждень); вивчення у
семестр як мінімум двох предметів, один з яких тісно пов'язаний із U.S.
Studies (американістика), а інший – зі спеціальності «Викладання
англійської мови».
Початок програми: серпень.
На учасників чекає обов'язкова тижнева адаптація у США. Після цього
вони будуть спрямовані в університети і коледжі, куди отримали
розподілення.
Після першого семестру стипендіати FLTA з усього світу (близько 400
осіб) приїжджають на конференцію до Вашингтона. Під час конференції
учасники діляться набутим досвідом, знайомляться з найновішими й
ефективними методиками викладання іноземних мов. Після конференції
20

стипендіати

повертаються

у

свої

університети

і

коледжі

для

продовження та завершення програми.
Американські університети отримують неабияку користь від присутності
носія мови у своєму університетському містечку, адже, крім занять зі
студентами, учасники Програми повинні будуть активно взаємодіяти з
представниками місцевої громади, організовуючи групи з вивчення
розмовної мови, мовні клуби, проводити позааудиторні заходи і «круглі
столи», знайомити аудиторію з культурою і традиціями своєї країни.
Таке

спілкування

дає

можливість

викладачам

і

американським

студентам дізнатися більше про культуру та традиції країн, які
представляють стипендіати, а також краще зрозуміти один одного.
Обов'язковою умовою програми є повернення стипендіатів після
закінчення

програми

додому

та

подальша

робота

(викладання)

англійської мови в школі чи університеті своєї країни.
Участь у Програмі дає змогу покращити знання англійської мови,
ближче познайомитися зі США, дізнатися про духовні та культурні
цінності американців.
Програма передбачає:
- щомісячну стипендію;
- навчання у закладі вищої освіти США;
- часткове медичне страхування;
- транспортні витрати в США і у зворотному напрямку, а також
транспортні витрати безпосередньо у США.
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Вимоги до кандидатів:
- кандидат повинен працювати викладачами англійської мови,
навчатися у вищому навчальному закладі на останніх курсах за
спеціальністю «Вчитель англійської мови»;
- важлива умова –володіння англійською мовою на високому рівні
(ibtTOEFL - 80 балів; IELST - 6.0);
- вікові обмеження – відсутні;
- якщо учасник вже отримував візу J-1 для перебування у США, то з
моменту повернення на батьківщину має пройти не менше 2-х років;
- після закінчення програми учасник зобов'язаний повернутися на
батьківщину на 2 роки;
- програмою не передбачено перебування учасника у США разом
зі своєю родиною.
Необхідні документи:
- заявка;
- три рекомендації;
- копія диплома або довідка про те, що ви є студентом останніх
курсів за фахом «Викладач англійської мови».

Дедлайн: 1 липня 2018 року.
Джерело: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html
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Стипендійні програми
Стипендія «Goethe Goes Global» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)
розрахована на 20 студентів, які навчатимуться в магістратурі.
Мета стипендії – сприяти подальшому навчанню та підтримці студентів
магістратури.
Розмір стипендії:
- щомісячна стипендія – 1000 € на період навчання на програмі
(2 роки);
- підтримка і допомога від університету;
- доступ до дослідницького оточення, знайомство з дослідниками
університету.
Вимоги до кандидатів:
- наявність диплома бакалавра або його отримання у найближчому
майбутньому за межами Німеччини;
- бажання навчатися за програмами магістратури, а після цього
продовжити навчання в аспірантурі;
- пошуки можливостей розпочати кар'єру і отримати фінансування
для навчання в магістратурі;
- цікавість до проведення досліджень;
- пошуки

«платформи»

для

обміну

ідеями

з

іноземними

дослідниками;
- пошуки необхідної допомоги у проведенні досліджень.
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Дедлайн: 31 серпня 2018 року.
Джерело:

http://www.goethe-university-frankfurt.de/61645104/04-What-

we-offer
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Стипендійні програми
Фонд «UNIDROIT Foundation» (Рим, Італія) пропонує дослідницьку
стипендію громадянам країн, що розвиваються, з метою проведення
досліджень у фонді UNIDROIT Foundation.
Фонд UNIDROIT Foundation – урядова організація, діяльність якої
спрямована на гармонізацію приватного і міжнародного права з метою
розробки міжнародних конвенцій і прийняття законів.
Фонд ЮНИДРУА пропонує від 15 до 20 стипендій.
Тривалість досліджень: від 6 тижнів до 2-х місяців.
Стипендія повністю або частково покриває вартість проживання в Римі
впродовж

встановленого

терміну

(крім

транспортних

витрат

і

медичного страхування).
Вимоги до кандидатів:
- дослідницький проект кандидата повинен стосуватися проблем
укладання законів або міжнародного приватного права;
- проект повинен мати позитивний вплив для рідної країни
кандидата,

зокрема

національного

цінуються

законодавства

проекти
з

метою

з

питань

сприяння

укладання
вивченню,

впровадженню та прийняттю єдиних правових документів;
- кандидати повинні бути аспірантами, державними службовцями,
працівниками навчальних закладів, суддями, практиками тощо;
- важливе володіння англійською або французькою мовами;
- для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму і надати
2 рекомендаційних листи та сертифікат на рівень володіння мовою.
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З усіх питань слід звертатися англійською мовою на адресу:
l.tikanvaara@unidroit.org
Дедлайн: 31 жовтня 2018 року.
Джерело: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.u
nidroit.org/english/legalcooperation/application.doc
https://www.unidroit.org/scholarships-and-internships#research
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Стажування
Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на
короткострокові стажування (1-2 місяці) у Франції для молодих
українських науковців.
Стипендія складає 767 – 1060 євро на місяць (витрати на транспорт не
покриваються).

Цей

вид

стипендій

пропонується

для

молодих

українських науковців (аспірантів, докторантів, науковців) віком до 40
років, робота яких потребує дослідження та/чи тісної співпраці з
французькою лабораторією (1-2 місяці). Кандидати, що вже отримували
фінансування такого типу впродовж останніх трьох років, не можуть
брати участі в конкурсі.
Означені дослідницькі стажування повинні відбуватися у рамках
наявного

партнерства

або

партнерства,

що

розвивається

між

французькими та українськими науково-освітніми закладами.
Вимоги до кандидатів:
- заповнити форму онлайн-реєстрації французькою чи англійською
мовами та надіслати на електронну адресу: bgfselection@gmail.com;
- представити формуляр опису наукового проекту французькою чи
англійською мовами;
- надати резюме;
- надати лист підтримки від українського закладу французькою чи
англійською мовами (формат pdf).
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Для більш детальної інформації прохання звертатись до координатора
стипендій

Світлани

Савищенко

на

електронну

пошту

(svitlana.savy@ifu.kiev.ua) та за телефоном (+38 044 482 23 71/ 486 11 54).
Дедлайн: 20 липня 2018 року.
Джерело:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco768oouzdvUSdLy1TD8mWf_Ijmq1NpzWiIY9GFpgV7sg5Q/viewform?c=0&w=1
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Стажування
Педагогів, які викладають французьку мову в школах та ЗВО
запрошують узяти участь у конкурсі на підвищення професійної
підготовки. Переможці зможуть пройти стажування або здійснити
навчальний візит до Франції.
Дана пропозиція буде цікавою для освітян, які хочуть реалізувати
цікавий освітній проект у своєму навчальному закладі.
Учасниками

конкурсу

можуть

стати

вчителі

та

викладачі

французької мови державних закладів середньої та вищої освіти
України.
Тривалість навчання: залежить від запропонованого проекту.
Орієнтовні дати проведення: липень-серпень 2018 року.
Джерело:https://ua.ifprofs.org/info/appel-candidature-1-projet-1formation-2018
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