Інноваційні проекти міжнародного рівня
№
з/
п

1.

Назва
проекту

Україноестонський
проект
«Міксіке в
Україні»

Організатор

OU MIKSIKE
за підтримки
Програми
розвитку
Міністерства
закордонних
справ Естонії
та МОН
України

Учасники
проекту
Обласний
координатор
(ПІБ, посада)
Педагоги, учні,
батьки.
Вітюк В. В. –
координатор
проекту

Завдання/Результати

- розвиток
міжрегіонального та
міжнародного
партнерства на рівні
навчальних закладів,
підтримка
регіональних
ініціатив;
- мультипредменті
заходи спрямовані на
розвиток творчих
здібностей учнів
(наприклад,
використання
онлайнових
інструментів у
вивченні мов,
практикоорієнтоване
вивчення
природничих
предметів з
використанням
мобільних пристроїв
тощо), розвиток
усного математичного
рахунку;
- сприяння
професійному
розвитку педагогів
країни, зокрема у
використанні
сучасних цифрових
технологій у
навчально-виховному
процесі;
- розвиток спільноти
користувачів.

Міністерство
освіти і науки
України (на
виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 4
лютого 2016 р.
№72-р «Деякі
питання участі
України у
міжнародному
дослідженні
якості освіти
PISA-2018»)
Проф. КарлГерман Крог;
Гешеліна Т.Б.

2.

PISA
(Programme
for
International
Student
Assessment)

3.

Проект
«Мости
дружби в
Україну»,
співпраця із
спілкою
«Брюкеншла
г» у м.Бад
Зальцуфлен,
земля
НордрейнВестфален
(Німеччина)

4.

Фахова
Посольство
перепідготов Франції в
ка вчителів
Україні, МОН

МОН України,
Організація
економічного
співробітництв
а і розвитку
(ОЕСР)
(Organisation
for
Economic
Co-operation
and
Development
(OECD));
Бобак Н. В.
(Корнейко А.О.)

Порівняльне
дослідженням
освітньої системи
України з освітою
інших держав з метою
об'єктивного аналізу
стану середньої освіти
у країні як базової
інформації для
реалізації освітньої
реформи.

Вчителі
німецької мови
КоординаторГешеліна Т.Б.,
методист
відділу
гуманітарних
дисциплін.

Отримання інформації
та матеріалів з
країнознавства під час
щорічного
двохтижневого
перебування вчителів
у Німеччині;
відвідування занять в
шкільних закладах
Німеччини. Методика
та дидактика. Обмін
досвідом.
Інформаційні зустрічі
у вищих навчальних
закладах в
Оствестфален-Ліппе;
Створення локальної
мережі семінарів в
Україні за
матеріалами
перебування;
Створення навчальнометодичних
підручників та
інформаційних
збірників
Сертифікат за
успішно виконаний
модуль

Ураєва І. Г.,
методист
відділу

5.

6.

французької
мови PRO
FLE

України

гуманітарних
дисциплін

«Вчителі
англійської
мови –
агенти змін»
в рамках
національної
програми
вивчення та
популяризаці
ї іноземних
мов
«Україна
Speaking»
«Нова
українська
школа»,
польськоукраїнський
проект

ГО «GoGlobal»
спільно з
Британською
Радою в
Україні та
МОН України

19 вчителів
англійської
мови
Волинської
області,
Бацмай С.А.

Міністерство
освіти і науки
України;
Осередок
розвитку освіти
(Республіка
Польща)

Сташенко М. О,
завідувач
кафедри
менеджменту
освіти

«Оцінювання»;
Сертифікат
національного
т’ютора
дистанційного
навчання PRO
Програма для
вчителів англійської
мови на базі обласних
ІППО. Волинська
область є однією з 7
пілотних областей
проекту.
Метою є підготовка
вчителів до
викладання іноземної
мови згідно сучасної
методики.
Розробка і презентація
«Основ стандарту
освіти» – документа,
який визначає
стратегію змін у змісті
загальної середньої
освіти

