
Проектна діяльність для розвитку 
навичок ХХІ століття

✓ Міжпредметні навчальні проекти
✓ Виховання глобальних громадян Ганна Дудіч

учитель англійської мови,
вчитель-експерт 

Майкрософт,
фіналіст конкурсу Global 

Teacher Prize



Global Teacher 
Prize -
$1000000 для 
вчителя на 
втілення 
освітніх 
інновацій і 
проектів!

Global Teacher Prize - це щорічна премія в розмірі одного 
мільйона доларів, що вручається фондом Varkey GEMS 
Foundation найвидатнішому вчителю. Один вчитель, який 
володіє передовими поглядами, виявляє увагу до своїх 
учнів, надихає їх і оточуючих людей, отримає гідну 
премію.



Навіщо
подавати
заявку на 
премію Global
Teacher Prize?

 Можливість національного і міжнародного визнання ваших 
досягнень - спеціальне заохочення видатним претендентам в 
кожному регіоні

 Можливість виграти премію Global Teacher Prize і отримати  
1 мільйон доларів США

 Можливість офіційного представлення фондом VarkeyGEMS 
Foundation організаціям, які зможуть підтримати відповідні 
проекти, представлені учасниками.



Міжнародні 
освітні 
проекти як 
одна із форм 
проектного 
навчання:

 Міжнародний проект «School Enterprise Challenge»

 Міжнародний навчальний проект, що сприяє сталому 
розвитку, «Map Your World»

 Міжнародний проект в рамках програми PenPal Schools

 Віртуальні екскурсії Nearpod Virtual Reality



Як ми 
покращили
навчальне 
середовище
через участь в 
міжнародних
освітніх
проектах.

Грант $2000 на облаштування 
шкільної інтернет-кав’ярні

Лептоп

Проектор

Планшети 

Навчальна література

Навчальне 
середовище



Міжнародний 
проект
шкільних 
підприємств 
«School 
Enterprise 
Challenge» 

Сайт проекту: http://www.schoolenterprisechallenge.org/
Відео-презентація проекту: https://youtu.be/ag-2I9zVdV0



Як працює 
проект 
шкільних 
підприємств 
«School 
Enterprise 
Challenge» 



Результати 
участі в 
проекті 
шкільних 
підприємств 
«School 
Enterprise 
Challenge»

 Розвиток в учнів навичок 21 століття (лідерські якості, вміння 
працювати в команді, навички підприємництва, 
відповідальність, активна громадянська позиція, критичне 
мислення, уміння обробляти інформацію);

 можливість покращити навчальне середовище шляхом 
реалізації ідеї шкільної інтернет-кав’ярні на грантові кошти 
$2000;

 участь педагогів, залучених до реалізації проекту, в роботі 
міжнародної конференції з сталого розвитку Education That 
Pays For Itself (Освіта, яка сама себе фінансує) в м. Дурбан, 
Південна Африка.



Міжнародний 
навчальний
проект, що
сприяє
сталому
розвитку, 
«Map Your 
World»

Сайт проекту: http://mapyourworld.org/myw/#/mappers/annadudich
Відео-презентація проекту:  https://youtu.be/r6AjiWNQQqQ



Як працює 
проект, що 
сприяє 
сталому 
розвитку, 
«Map Your 
World»

 формулюєте проблему

 створюєте опитування за допомогою програми ODK collect

 збираєте дані

 візуалізуєте дані 

 описуєте історію на сайті Map Your World, щоб пояснити свої 
висновки 

 формуєте партнерства

 починаєте кампанію за зміни

 описуєте свій досвід активного громадянства

 говорите з іншими групами на сайті (Skype, email)

 представляєте свій проект на премію Impact



Результати 
участі в 
проекті «Map 
Your World»

 Діти – «агенти змін», активні громадяни, здатні ідентифікувати 
проблему і знайти шляхи її вирішення;

 залучення місцевої громади, аналіз і втілення іноземного 
досвіду під час кампанії за зміни;

 обладнання від Map Your World для збору та аналізу даних 
(планшети Nexus).



Міжнародний 
проект з 
кооперативного 
навчання 
PenPal Schools



Як 
організувати 
роботу в 
міжнародному 
навчальному 
проекті 
PenPal Schools



Результати
роботи в 
міжнародному
навчальному
проекті
PenPal Schools

 Можливість реального спілкування з однолітками з 
англомовних країн;

 кооперативне навчання, самоорганізація і тайм-менеджмент;

 розвиток навичок читання, аудіювання і письма англійською 
мовою;

 культура спілкування, полікультурний діалог, розвиток 
соціокультурної компетенції;

 міжпредметні зв’язки.



Віртуальні 
екскурсії 
Nearpod
Virtual Reality • Окуляри віртуальної реальності

• Можливість організовувати віртуальні подорожі на уроках
• Інноваційний підхід до вивчення предметів науково-

природничого циклу
• Підвищення мотивації і диференціація навчання
• Сайт Nearpod: https://nearpod.com/



Як розробити 
успішний 
навчальний 
проект 
(розвиваємо 
навички 21 
століття)

http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century

https://www.microsoft.com/uk-ua/store/p/21st-century-learning-design/9wzdncrdm5gx

https://drive.google.com/file/d/0BwWlJ5iNWE2cdzU5UTZmb0JXVUU/view?usp=sharing



Де шукати 
інформацію 
про 
міжнародні 
проекти, 
конкурси, 
гранти?

 Global Teacher Prize: http://www.globalteacherprize.org/

 Edutopia: https://www.edutopia.org/grants-and-resources

 Map Your World: http://mapyourworld.org/

 School Enterprise Challenge: http://www.schoolenterprisechallenge.org/

 Microsoft Educator Community: https://education.microsoft.com/

 Підбірка грантів від Studway: http://studway.com.ua/poshuk-grantu/

 Мій блог: http://hannadudich.blogspot.com/

 Padlet про конкурси: https://padlet.com/annadudich/study_english



Де знайти 
партнерів для 
міжнародної 
проектної 
діяльності?

 https://schoolsonline.britishcouncil.org/

 https://penfriends.cambridgeenglish.org/

 http://www.epals.com/#/connections

 https://plus.etwinning.net/en/pub/countries/country.cfm?c=804

 http://knowmyworld.org/everyworld-initiative/how-to-participate/

 https://iearn.org/



Дякую за 
увагу!

 Мої контакти: 

 annadudich@rambler.ru

 Twitter: @annadudich

 Skype ID: annadudich

 Facebook: Anna Dudich https://www.facebook.com/anna.dudich

 Мою методичну розробку з детальним описом усіх навчальних проектів, 
в яких мої учні брали участь можна знайти за посиланням: 

http://www.calameo.com/read/004465721a8407a1c4ae3


