Інструкція для заявників
Навчальні тури в сфері освіти

Про House of Europe
House of Europe — це нова програма, що фінансується
Європейським Союзом та сприяє професійному і творчому
обміну між Україною та ЄС в секторах культури та креативних
індустрій, освіти, охорони здоров'я, медіа, соціального
підприємництва та молоді.
Головне завдання House of Europe — сприяти міжнародній
мобільності, обміну досвідом та співпраці в країнах ЄС для
професіоналів з України. Зокрема, програма дає змогу відвідати
події для професійного розвитку, обміну досвідом та розробити
проекти міжнародної співпраці з партнерами.
Про навчальні подорожі
Навчальна подорож – це групова поїздка для професіоналів, яка
включає в себе тренінги, лекції та семінари, а також дискусії з
експертами з країни ЄС, знайомства та утворення контактів з
європейськими колегами та відвідування навчальних закладів.
Метою навчальної поїздки є надання професіоналам можливість
особисто познайомитися з підходами та методами шкільного
навчання в країнах ЄС, інтернаціоналізувати свої професійні
зв’язки та започаткувати співпрацю зі своїми колегами з ЄС.
Кожна навчальна поїздка відбуватиметься в одній з країн ЄС 1 в
одному або декількох містах. Програми навчальних подорожей
розроблені House of Europe та реалізуються разом з партнерами
з ЄС та України.
Кожна група буде скрадатиметься з максимум семи учасниківпрофесіоналів у галузі освіти. До того ж, супроводжуюча особа
та перекладач будуть частиною кожної групи.
Кожна навчальна подорож має різну спеціалізацію і, таким
чином, орієнтована на різні групи людей. Для професіоналів у
1 Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія,
Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія,
Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція (в
контексті можливого виходу Великої Британії з ЄС, навчальні поїздки, заплановані до цієї
країни, можуть бути змінені).

галузі освіти House of Europe планує запропонувати навчальні
поїздки в таких сферах, як:
Decentralisation in education
 Реформа децентралізації в освіті
 Початкова освіта
 Інклюзивна освіта
 Інновації в викладанні математики, інформатики та
природничих наук
 Інновації в викладанні соціально-гуманітарних предметів
(історії, мов, літератури тощо)
 Професійна освіта та навчання
Хто може подати заявку?
Ви повинні бути мешкан(кою)цем України та мати принаймні 18
років.
Ви повинні бути фахів(чинею)цем, як(а)ий працює в галузі освіти.
Це включає, але не обмежується наступним:
 Директор(к)и та завучі шкіл; вчителі початкових класів,
вчителі предметів (математика, історія, мови, фізика,
комп'ютерні науки тощо)
 Фахів(чині)ці з інклюзивної освіти
 Фахів(чині)ці місцевих відділів освіти та регіональних
навчальних закладів, які працюють над розробкою нових
методів освіти в курсі «Нової української школи»
 Фахів(чині)ці, що працюють над реформуванням освіти
 Керівники закладів професійної освіти та навчання
Ви можете подати заявку лише індивідуально; групові заявки не
будуть розглядатися.
Варто знати






Ви можете подати лише одну заявку в рамках одного
конкурсу Навчальних турів
Заявник, чию грантову заявку було відхиллено, має право
брати участь в наступних конкурсах Навчальних турів - за
умови, що тема та професійна сфера будуть відповідати
вашому досвіду.
Заявник не можете стати учасником програми Навчальних
турів від House of Europe двічі, проте може подати заявку
на інші програми та гранти House of Europe
Однак, Ви все ще можете матимете право подавати заявки
на інші можливості від House of Europe.

Коли я можу взяти участь в навчальних подорожах?
Навчальні подорожі відбуватимуться двічі на рік - навесні та
восени. Залежно від вашої спеціальності та кваліфікації, Ви
можете обирати між двома навчальними подорожами на рік.
Навчальні подорожі, заявки на які приймаються у 2019 році,
відбуватимуться між 1 березня та 30 травня 2020 року.
Залежно від програми тривалість навчальної подорожі може
бути від 7 до 14 днів.
Що мені треба для того, щоб подати заявку?
 Ви маєте мати біометричний закордонний паспорт
 або мати можливість отримати біометричний
закордонний паспорт в період до навчальної подорожі
 та/або можливість отримати візу для в’їзду в ЄС
(отримання візи та всіх супроводжуючих документів є
Вашою особистою відповідальністю).
 Ви маєте мати право в’їжджати в ЄС.
Що покриває програма Навчального туру?
Участь у навчальних турах є повністю безкоштовною. Програма
бере на себе зобов’язання покрити:
 Транспортні витрати: оплатити дорогу в обидві сторони, та
внутрішні переїзди однією з країн ЄС, де проходитиме
програма
 Проживання учасників
 Харчування (сніданки та вечері)
 Участь у заходах зазначених у програмі навчальних турів
 Робота перекладача для групи Навчальних турів
Які витрати не покриваються програмою?
 Страхування здоров’я
 Особисті витрати учасників

Як подати заявку на програму Навчальних турів?
Заявка на програму Навчальних турів разом з необхідним
пакетом супровідної документації подається в електронній формі
через онлайн-платформу:
https://houseofeurope.grantplatform.com/
Вам необхідно надіслати заявку (натиснувши кнопку «Подати
заявку») до 17 Січня 2020 року, 15.00 за Київським часом.
Як заповнити онлайн-заявку?
 Вам необхідно зареєструватися на онлайн-платформі для
того щоб мати можливість заповнити заявку
 Для того щоб зареєструватися на онлайн-платформі Вам
буде потрібна Ваша електронна пошта
 Зареєстрована електронна адреса буде офіційним
каналом комунікації з заявником, тому просимо
реєструватися в онлайн-платформі через електронну
адресу, яка регулярно перевіряється заявником.
Відкритий конкурс (поле ‘Open call’)
Виберіть, будь ласка, :
 Навчальні тури в сфері освіти / Децентралізація
 Навчальні тури в сфері освіти / початкова школа
Після цього Вас буде спрямовано на відповідну форму заявки.
Особиста інформація (поле ‘Details’)








Прізвище, ім’я, по батькові
Стать
Місце проживання
Поштова адреса
Електрона пошта
Номер телефону
Інформація про місце роботи

Додаткові питання (поле ‘Questions’)
Додаткова інформація щодо Вашого статусу, місця
проживання, місця роботи тощо.

Детальна інформація щодо навчальної подорожі (поле
‘Criteria’)

Виберіть, бідь ласка, тему навчальної подорожі:
 Навчальні тури в сфері освіти / Децентралізація
 Навчальні тури в сфері освіти / початкова школа
Поясніть, будь ласка, яким чином навчальна подорож
сприятиме Вашому професійному зростанню чи кар’єрному
розвитку.
Опишіть, будь ласка, Ваш попередній досвід стажувань.
Розкажіть нам, будь ласка, про гранти які Ви отримували
раніше.
Опишіть, будь ласка, Вашу мотивацію участі в навчальній
подорожі.
Поясніть, будь ласка, актуальність навчальної подорожі для
Вашого професійного розвитку.
Опишіть, будь ласка, очікувані довготривалі результати які ви
очікуєте від участі в навчальній подорожі.
Поясніть, будь ласка, як конкретно ви плануєте впроваджувати
знання, отримані в рамках участі у навчальній подорожі, в
рамках Вашої особистої професійної діяльності.
Додатки: Документи, які Вам необхідно завантажити на
онлайн-платформу: (поле ‚Attachments’)
Ваше професійне резюме має включати інформацію про Ваш
професійний досвід, освіту, стажування, отримані стипендії та
гранти у довільній формі.
Листи-рекомендації від експертів у вашій галузі, роботодавців, з
якими раніше працювали або працюєте у даний момент, у
довільній формі (лист повинен бути підписаний блакитною
ручкою).
 Електронна заявка складається із вкладок ‘Details’,
‘Questions’, ‘Criteria’, ‘Attachments’, ‘Declaration’.
 Всі вкладки повинні бути заповнені
 Додаткові питання позначені як ‚optional’.
 Без заповнення обов’язкових полей неможливо перейти до
наступної вкладки та зберегти електронну заявку.
 Для відправки електронної заявки необхідно натиснути
кнопку ‘Submit entry’.

 Після натискання кнопки ‘Submit entry’ заявка приймається
на перевірку, і до заявки не можна буде вносити зміни або
долучити додатки.
 Якщо після натискання кнопки ‘Submit entry’ Ви не
отримаєте автоматичне підтвердження, заявка не була
надіслага. У цьому випадку перевірте заявку ще раз та /
або зв’яжіться з нами електронною поштою
yevhenii.monastyrskyi@houseofeurope.org.ua.
 Просимо подати заявку завчасно через можливе велике
навантаження на онлайн-платформу в останні дні подачі
заявок.
Оцінка заявок
Заявки пройдуть два етапи оцінки. Спочатку заявки будуть
оцінені на відповідність технічним критеріям.
Заявки, що відповідають технічним критеріям, будуть передані на
оцінку незалежними експертами, які оцінюватимуть заявки
відповідно до критеріїв відбору..
Основні критерії оцінки
Мотивація

 Що є особистою та професійною
мотивацією заявника взяти участь у
Навчальній подорожі?
 Яка кінцева мета та очікувані
результати від участі?
 Який довгостроковий вплив матиме
дана участь в програмі на заявника?

Професійна
актуальність

▪ Наскільки актуальною для
професійного розвитку заявника є
дана участь у програмі?

Очікувані
довготривалі
результати

▪ Чи планує заявник ділитися
отриманим досвідом в рамках свого
професійного сектору в Україні?
Яким чином?

Додаткові критерії відбору

Попередня участь у
схожих грантових
програманх

▪ Чи брав заявник участь в
міжнародних професійних поїздках
раніше? Чи отримував заявник
фінансування від програми House of
Europe, Goethe-Institut, British
Council, Institut Français чи České
Centrum? (Перевага буде
надаватися заявникам, які раніше не
брали участь в схожих мобільностях)

Які наступні кроки після подачі заявки?
Успішні заявники будуть запрошені для підписання договору
участі з House of Europe. У договорі буде обумовлено обов’язки
та права учасника програми Навчальних подорожей House of
Europe, так само як і безпосередні деталі щодо подорожі.
Захист персональних даних
Подаючи цю заявку, ви погоджуєтеся на обробку Ваших
персональних даних відповідно до Загального регламенту про
захист даних (GDPR), а також Закону України про захист
персональних даних.
Контакти
Запитання щодо навчальних турів просимо надсилати на
електронну скриньку:
yevhenii.monastyrskyi@houseofeurope.org.ua або
kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua

