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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«ОСВІТНІЙ ГРАНТРАЙТИНГ: ЯК ЗАЛУЧИТИ ГРОШІ У ШКОЛУ»
Найменування освітньої опції: Освітній грантрайтинг: як залучити гроші у
школу.
Напрям: професійний розвиток, підготовка проєктних пропозицій та
управління проєктами у сфері середньої освіти, стратегічне планування і
операційне управління, підвищення організаційної спроможності, формування і
розвиток партнерств, управління командами, визначення і досягнення планових
показників, ефективні комунікації, управління ризиками, забезпечення сталих
результатів, освіта впродовж життя.
Мета: поглибити знання і сформувати навички підготовки проєктних
пропозицій для залучення фінансування і реалізації проєктів у сфері середньої
освіти.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА»
Розробниця програми: Дар’я Нагаївська, к.е.н, бізнестренерка, дослідниця, експертка Індексу корпоративної
рівності, трансактна аналітикиня у сфері організацій,
менеджерка
проєктів
ХГНО
«Сучасна
жінка»,
співзасновниця Клубу «Бізнес і права людини». Має
досвід роботи у Франції, Німеччині і Швейцарії, а також з
міжнародними партнерами.
«Усі ми – унікальні. Відшукай своє натхнення і сили йти
власною стежкою»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – онлайн, вид – міні-лекції та
практичні майстер-класи.
Цільова аудиторія: працівники і працівниці сфери освіти.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 4 години 3 рази на тиждень, загалом 1
тиждень – очно; 3 години – самостійна робота.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Програма курсу передбачає міні-лекції та практичні завдання, які
допоможуть поглибити знання про особливості роботи міжнародних та
українських фондів; відмінності грантових програм і вимоги до інноваційності
проєктної пропозиції; підходи до підвищення організаційної спроможності
заявника, формування і розвитку партнерств, формування проєктної команди,
залучення експертів/-ток та підрядників, визначення мети, завдань, результатів і
впливу проєкту, складання робочого плану проєкту і забезпечення дотримання
строків виконання проєктних завдань, визначення індикаторів і забезпечення їх
досягнення, складання і подання змістовної та фінансової звітності; а також
допоможуть сформувати навички підготовки проєктних пропозицій і звітної
документації.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Загальні компетентності:
- знання та розуміння предметної діяльності з пропонованого курсу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до вирішення проблем інноваційного характеру;
- здатність продукувати нові ідеї;
- здатність до пошуку альтернативних рішень у професійній діяльності;
- здатність діяти на основі етичних міркувань;
- уміння розуміти великі обсяги інформації і критично-конструктивно її
оцінювати;

- уміння спілкуватись ефективно і безконфліктно.
Фахові компетентності:
- знання особливостей роботи міжнародних і українських фондів;
- уміння визначати відповідність проєктної ідеї пріоритетам і завданням
грантової програми;
- знання підходів до підвищення організаційної спроможності заявника;
- уміння формувати команду проєкту, залучати експертів/-ток і підрядників;
- уміння визначати коло партнерів, стейкхолдерів та бенефіціарів проєкту;
- уміння визначати мету, цілі і завдання проєктної діяльності;
- уміння визначати коротко- та довгострокові результати проєктної
діяльності, індикатори, очікуваний вплив;
- уміння складати робочий план проєкту і забезпечувати своєчасне
виконання завдань;
- уміння складати комунікаційний план проєкту і забезпечувати дисемінацію
його результатів;
- уміння визначати проєктні ризики і мінімізувати їх вплив;
- уміння забезпечувати стійкість результатів проєкту;
- уміння складати кошторис витрат на реалізацію проєктної діяльності;
- уміння готувати змістовний та фінансовий звіти.
Очікувані результати навчання:
Після завершення курсу учасниці й учасники знатимуть підходи до
написання грантових заявок і вмітимуть складати проєктні пропозиції для
залучення фінансування від донорів.
Мінімальна кількість осіб в групі: 10 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І
МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).

Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 160 грн., обсяг – 12 годин, загальна вартість –
1800 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/grantwritingineducation.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

