
«Розвиток навичок 21 
століття через проектно-
зорієнтоване навчання»

Вебінар:



Перевірка зв'язку:

Напишіть в чат «+ +», якщо лектора видно та чутно.
Напишіть в чат «+ -», якщо лектора лише видно або лише чутно.
Напишіть в чат «- -», якщо немає ні зображення ні звуку.

* Якщо трансляція не почалась, перезавантажте сторінку трансляції та натисніть кнопку «Play» на екрані.
** Для того щоб взяти участь у обговоренні (в чаті) потрібно авторизуватися на сайті Facebook.com у вашому браузері.



Про лектора:

Ганна Дудіч,

Учитель англійської мови,

гімназія ім. Т. Шевченка, м. Кропивницький

• Топ-50 фіналіст конкурсу Global teacher Prize (2017),
• спікер міжнародного освітнього форуму Global 

Education and Skills Forum (2018), 
• Varkey Teacher Ambassador, 
• вчитель-експерт Microsoft, 
• Сертифікований вчитель Nearpod, 
• PenPal Schools Global Ambassador, 
• Scientix Ambassador



Про нас:

більше 1 200 000 користувачів відвідало сайт за останній місяць;
понад 76 000 вчителів вже зареєструвалось;
більше 22 000 підписників на сторінці у Facebook.

* кожен охочий може поділитися з колегами своїми напрацюваннями
та отримати електронний сертифікат про публікацію (користувачі вже
додали понад 15 000 власних розробок).

https://www.facebook.com/naurok.com.ua/


План вебінару:

1. Проектне навчання
2. Навички 21 століття/життєві навички
3. Цілі сталого розвитку
4. Міжнародні освітні проекти
5. Партнери для міжнародної проектної діяльності



Проектне, або проектно-
зорієнтоване навчання –
це динамічна форма організації навчальної 
діяльності, при якій учні досліджують
проблеми та виклики реального світу, 
розвивають міждисциплінарні навички і 
працюють в колаборативних групах.
* http://www.edutopia.org/project-learning-introduction

http://www.edutopia.org/project-learning-introduction


Навички 21 століття



Навички 21 століття від Microsoft/Intel
Навчальні та інноваційні навички

 творчість та інноваційність;

 критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;

 комунікативні навички та навички співробітництва.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

 інформаційна грамотність;

 медіа грамотність;

 IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій).

Життєві та кар’єрні навички

 гнучкість та пристосовуваність;

 ініціатива та самоспрямованість;

 соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур;

 продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники;

 лідерство та відповідальність.



Життєві навички на сайті Макміллан

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/what-are-life-skills/

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/what-are-life-skills/


Цілі сталого розвитку

 Головне питання: «Як виховати 
справжніх глобальних 
громадян?»

 Відповідь: «Шляхом залучення 
учнів до міжнародної освітньої 
проектної діяльності, 
розповідаючи учням про цілі 
сталого розвитку»



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

 Міжнародний проект Mystery Skype

 Міжнародний проект Know My World



Міжнародний 
проект
шкільних 
підприємств 
«School 
Enterprise 
Challenge» 

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

http://www.schoolenterprisechallenge.org/
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

http://mapyourworld.org/myw/#/mappers/annadudich
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.



Microsoft 
Educator 
Community
(Mystery Skype, 
Virtual field 
trips)

https://education.microsoft.com/

http://hannadudich.blogspot.com/2015/12/skype-with-turkey.htmlMystery Skype з учнями з Туреччини:

https://education.microsoft.com/
http://hannadudich.blogspot.com/2015/12/skype-with-turkey.html


Know My 
World Digital 
Exchange

In today’s world, being digitally connected is not enough. Without strong 
communication skills, we are merely plugged into a lot of information.

Завдяки участі в міжпредметному міжнародному проекті Know My 
World Digital Exchange учні розвивають:

 Навички тайм менеджменту

 Соціокультурну компетенцію

 Стратегії співпраці в міжнародній команді

 Навички проектної роботи

 Уміння аналізувати інформацію

Project website: http://knowmyworld.org/

Project SWAY: https://sway.com/B2eHfdf4iYTISoCZ

http://knowmyworld.org/
https://sway.com/B2eHfdf4iYTISoCZ


Innovation Project
http://www.innovation-project.info/

• Author: Koen Timmers (Global Teacher 
Prize Top 50 2017/2018)

• 143 schools
• 45 countries
• 21st Century Skills
• 4 weeks
• 4 topics

http://www.innovation-project.info/


Як розробити 
успішний 
навчальний 
проект 
(розвиваємо 
навички 21 
століття)

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

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

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

http://www.globalteacherprize.org/
https://www.edutopia.org/grants-and-resources
http://mapyourworld.org/
http://www.schoolenterprisechallenge.org/
https://education.microsoft.com/
http://studway.com.ua/poshuk-grantu/
http://hannadudich.blogspot.com/
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/

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/


Зворотній зв’язок з лектором:



Отримайте документи про публікацію авторської розробки (безкоштовно)!

Кожна публікація гарантує участь у конкурсі для вчителів.

https://naurok.com.ua/biblioteka/konkurs


Дякуємо за увагу!
Залишились питання? Надсилайте їх на info@naurok.com.ua

Бажаєте співпрацювати з проектом?
Заповніть анкету!

Бажаєте взяти участь у конкурсі?
Вперед!

Не хочете пропустити вебінар?
Реєструйтеся завчасно!

mailto:info@naurok.com.ua
https://naurok.com.ua/page/join
https://naurok.com.ua/biblioteka/konkurs
https://naurok.com.ua/webinars

