ПРОЕКТ
MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до
багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні»
1) 12-15 лютого в Запорізькому національному університеті відбувся урочистий
запуск проекту за участю всіх іноземних та українських партнерів. Від ГІІМ
на заході були присутніми адміністративний менеджер проекту проф. Т.М.
Марченко, інституційний координатор проекту доц. М.Ю. Шкуропат та
фінансовий менеджер проекту І.В. Світлакова.
2) менеджери проекту отримали тренінгові навчання щодо підготовки, ведення
та зберігання фінансової та змістовної документації, підготовки фінансової
та змістовної звітності, правил візуальної презентації та ін.
3) на початку березня узгоджено план- графік подій та визначені учасники цих
подій на поточний 2020 рік.
4) 9-13 березня у Запорізькому національному університеті відбулося
навчання з розробки та удосконалення курсу «AcademicWriting», який буде
одним з нових курсів, що впроваджуються в ГІІМ за проектом. Навчання
відвідали члени робочої групи, відповідальні особи за розробку зазначеного
курсу доц. О.А. Ясинецька та доц. Н.П. Пожидаєва.
5) Національним координатором проекти та грантхолдером ведуться
перемовини з МОН України щодо підписання партнерської угоди. На цей
час, підписання партнерських угод затримується з вини МОН.
6) У зв’язку з карантином були узгоджені зміни щодо послідовності виконання
дій проекту і намічені плани корекції місця та форми проведення найблищих
запланованих заходів проекту, а саме: семінари-тренінги з розробки
навчальних програм у25-29 травня Полтавському Університеті планується
провести на он-лайн ресурсах, з навчанням з CLILметодології22-27 червня в
Харківському національному університеті ім. Каразіна поки що не ясно. Цей
семінар повинні готувати іноземні партнери, тому у зв’язку з обмеженнями
пересування та іншими мірами, є застереження, що цей захід також буде
проходити в он-лайн режимі через платформу MOODLE Тартуського
університету.
7) Остаточно узгоджено список обладнання, яке буде придбано за проектом
(див.Додаток3)
8) Розпочата робота з виконання дії проекту «Розробка методичних
рекомендацій щодо впровадження багатомовної освіти в Україні». Першим
кроком буде проведення анкетування студентів та викладачів навчальних
закладів України про багатомовну освіту. В рамках розробки питань анкети,
робоча група проевту від ГІІМ збиралася на віртуальну зустріч, обговорила
питання анкети, внесла свої зауваження та пропозиції, які були надіслані
координатору.

