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Fundacja5Central5European5Academy5Studies5and5Cer>ﬁca>on5(CEASC)

Шановні5колеги!

Приєднання) України) до) програми) грантової) підтримки) наукових) досліджень) Горизонт) 2020)
відкриває)перед))українськими)науковцями)та)викладачами)дійсно)блискучі)можливості.)Відтепер)
талановиті)дослідники)та)автори)методик)матимуть)змогу)отримати)фінансування)з)європейських)
джерел) і) відкрити) для) себе) світ) нових) можливостей.) Участь) у) програмі) гарантовано) підвищить) їх)
академічну) мобільність,) насиченість) та) якість) фахової) комунікації,) сприятиме) реалізації)
інноваційних) ідей) і) професійній) незалежності.) Однак) для) того,) щоб) скористатися) цими)
можливостями) у) повній) мірі,) українцям) необхідно) засвоїти) принципи) організації) європейського)
освітнього) простору,) опанувати) проектний) підхід,) детально) познайомитися) із) інструментами)
програми.
Фундація5Центральноєвпропейська5академія5навчань5та5сертифікації,5Бидгощ,5Польща)пропонує)
Вам)взяти)участь)в)освітніх)проектах,)які)відбудуться)навесні)2015)року.
Ці) проекти) покликані) ) оптимізувати) процес) переходу) українських) науковців) і) викладачів) до)
ефективної)діяльності)у)рамках)програм)ЄС.
ТРЕНІНГ5ДЛЯ5ВИКЛАДАЧІВ5ТА5НАУКОВЦІВ

))

“Інструменти5підтримки5мобільності5науковців5в5рамках5пріоритетів5ЄС5на52014.20205роки”,5Київ,523.245квітня
))

5
Учасники5тренінгу5розглянуть:
можливості)розвитку)наукової)кар’єри)в)рамках)пріоритетів)ЄС)на)2014)–)2020)роки
ознайомляться) із) поняттям) проектного5 підходу5 до5 організації5 роботи,5 е.learning –
навчання, академічної мобільності
зрозуміють,) як) практично) реалізувати) в) рамках) навчального) процесу) принцип) мобільності)
викладачів)і)студентів)із)використанням)спеціалізованих)фондів)ЄС

викладачів)і)студентів)із)використанням)спеціалізованих)фондів)ЄС
зрозуміють) основи) і) принципи) реалізації) «м’яких») проектів) в) рамках) Нової) фінансової)
перспективи)ЄС)на)2014)–)2020)роки
отримають)практичні)рекомендації)з)розвитку)академічної)мобільності)українських)науковців
Навчання)проведе)міжнародна)тренерська)група.
)
Реєстрація5триває5до5185квітня5включно
Детальніше про проект
Зареєструватися онлайн
ЗАКОРДОННЕ5СТАЖУВАННЯ5ДЛЯ5ВИКЛАДАЧІВ5ВНЗ

5
Стажування5“Сучасний5університет5–5проектний5підхід5до5організації5роботи5згідно5до5положень5європейських5
кваліфікаційних5рамок”,510.165травня,5Лодзь,5Польща

5
Запрошуємо5 викладачів5 українських5 ВНЗ5 взяти5 участь5 у5 закордонному5 стажуванні,5 яке5
відбудеться5 у5 Лодзі5 10.165 травня.5 Програма5 стажування5 передбачає5 1085 годин5 (725 години55
лекційних5та5практичних5занять5та5365годин5самостійної5роботи).
!

Тематика5стажувань:

трирівнева) система) вищої) освіти) та) квалікаційні) рівні) європейського) освітнього)
простору.) Їх) порівняльний) аналіз) з) українськими) відповідниками.) Рівні) та) засади)
визнання)українських)освітніх)документів)в)європейському)освітньому)просторі.
проектний) підхід) в) організації) навчального) процесу) в) європейських) університетах.)
Формування)навчальних)планів)з)застосуванням)проектного)підходу
практична)реалізація)в)рамках)організації)навчального)процесу)принципу)мобільності)
студентів) та) викладачів) через) використання) спеціалізованих) фондів) ЄС,) призначених)
для)фінансування)компоненту)мобільності
робота) над) власними) обмінними,) навчальними) та) дослідницькими) проектами,)
фінансованими) з) джерел) ЄС:) приклади,) досвід,) вимоги) до) учасників) подібних)
проектів.
Випускники5проекту5отримають5офіційний5Сертифікат5про5післядипломову5освіту5за5формою5
Міністерства5освіти5республіки5Польща,5а5також5–5пропозицію5про5публікацію5статей5у5
міжнародному5науковому5збірнику.
Реєстрація5триває5до5155квітня5включно5
Детальніше5про5проект

Детальніше5про5проект
Зареєструватися5онлайн
Інформація5про5попереднє5стажування
ПУБЛІКАЦІЯ5СТАТЕЙ5У5МІЖНАРОДНОМУ5ЗБІРНИКУ

))

Запрошуємо5викладачів5ВНЗ5та5науковців5до5публікації5статей5у5міжнародному5збірнику

Нещодавно5 у5 світ5 вийшов5 перший5 номер5 наукового5 видання5 WSIiU5 и5 CEASC5 „Nowoczesna5 edukacja:5 ﬁlozoﬁa,5
innowacja;5doswiadczenie”5зі5статтями5учасників5освітніх5проектів5від5фундації5CEASC5та5українських5науковців.5
Зараз5плануються5до5друку5наступні5випуски5періодичного5видання.)
5
Тематичні5рубрики:
)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Модернізація)освіти.
Сучасний)освітній)менеджмент:)економічні,)організаційні)та)психологічні)засоби)реалізації)в)Україні,)Європі)та)світі.
Психологічні,)педагогічні)та)організаційні)умови)запровадження)європейських)стандартів)вищої)освіти)в)Україні.
Філософія)та)психологія)освіти
Педагогіка)вищій)школи.
Спеціальна)освіта:)дефектологія,)спеціальна)психологія.
Соціальна)педагогіка:)соціологія,)філософія)науки.
Гуманітарна)освіта.
Медична)освіта.
Економіка)і)освіта:)взаємозв'язок)теорії)і)практики

Детальніше5про5проект
Зареєструватися5онлайн

БІЗНЕС.ПРОЕКТИ))))))))))))))))ОСВІТНІ5ПРОЕКТИ))))))))))))ІННОВАЦІЙНІ5ПРОЕКТИ

)

Спеціальна5пропозиція5для5осіб,5які5мають5організаторський5хист
)Програма510+
Зібравши)групу)з)десяти)і)більше)учасників,)ви)можете)взяти)участь)у)стажуванні)або)тренінгу)на)безоплатній)основі.)Інструкцію)по)
збору)групи)можна)отримати,)надіславши)лист)на)електронну)скриньку)ceasc.lodz@gmail.com

Найактуальніші5новини5від5CEASC5у5мережі5Фейсбук
Якщо)Ви)не)бажаєте)отримувати)повідомлення,)надішліть)лист)на)скриньку)ceasc.info@gmail.com
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