
   
 

ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  

КРАЩИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

в рамках Європейського року освіти дорослих  

 

Співорганізатори:  

Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» 

Представництво Німецької асоціації народних університетів DVV 

International в Україні 

 

Головна мета конкурсу: сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих 

в Україні; стимулювання  професійної взаємодії провайдерів освіти 

дорослих; об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення 

досвіду і поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на 

формування суспільства, що навчається впродовж життя.  

До участі у конкурсі запрошуються провайдери освіти дорослих в Україні, 

у тому числі усі зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють 

у сфері освіти дорослих.  

Конкурс проводиться у 3-х номінаціях:  

 кращий освітній проект з активізації місцевих громад; 

 кращий освітній проект для осіб поважного віку;  

 кращий освітній проект для ВПО та інших вразливих груп населення. 

У кожній номінації конкурсна комісія визначає переможців (перше, друге та 

третє місця).  

Оцінювання проектів та визначення переможців здійснюється членами 

конкурсної комісії на підставі відкритої і прозорої процедури, визначеної 

умовами Положення про конкурс. Переможці будуть нагороджені 

дипломами, а також отримають спеціальну нагороду УАОД (виріб ручної 

роботи партнерської організації).  Усі учасники конкурсу отримають 

сертифікати участі. Переможці також матимуть можливість взяти участь і 

презентувати свій проект на Фестивалі неформальної освіти, який 

відбуватиметься 2-3 листопада 2017 р. у м. Києві. 

 



   
 

Критеріями оцінювання проектів є:  

• актуальність ініціативи; 

• інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту; 

• соціальна значимість для регіону та цільової групи; 

• відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту; 

• ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації 

проекту; 

• сталість проекту; 

• можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту. 

 

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:  

Заявка надається у вигляді презентації, яка повинна включати такі 

розділи: 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

o Назва проекту.  

o Відомості про організацію (назва, контактна інформація, керівник 

організації). 

o Виконавці проекту. 

o Партнери та спонсори проекту (якщо є). 

o Цільова аудиторія (кому саме надається освітня послуга).  

o Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту. 

o Терміни реалізації проекту.  

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ 

o Основна мета та завдання проекту. 

o Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту. 

o Основні результати реалізації проекту. 

o Вплив проекту на розвиток місцевої громади (цільову групу). 

o Проблеми, що виникли під час реалізації проекту. 

o Перспективи розвитку проекту. 



   
 

 

Форма подання інформації MS PowerPoint. Шрифт Times New Roman, не 

менше 18 пт., фон світлий, колір шрифту темний. Презентації можуть 

включати ілюстрації, фотографії, лінки на відеоматеріали. Загальна кількість 

слайдів не більше 20. 

Для участі у конкурсі приймаються освітні проекти, які були повністю 

реалізовані у період з 1 січня 2016 року до 1 липня 2017 року. Усі заходи, 

час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть 

розглядатися конкурсною комісією.  

Для участі у конкурсі необхідно надіслати презентацію в електронному 

форматі на адресу: uaea@uaod.org.ua з приміткою «Конкурс проектів».  

Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на конкурс 

матеріали у друкованих виданнях, на сайтах організаторів та партнерів 

проекту із обов’язковим зазначенням назви організації, яка надіслала проект.  

Кінцевий термін подачі матеріалів для участі в конкурсі – 1 ВЕРЕСНЯ 

2017 РОКУ.  

Інформація про конкурс розміщуватиметься на сайті www.uaod.org.ua.  

Результати конкурсу будуть оприлюднені 1 жовтня 2017 р. 
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