
 London is the capital of Great Britain... Часто на таких стандартних фразах закінчується знання українцями 
англійської мови. Система та методологія вітчизняної освіти побудована таким чином, що українці вміють читати 
тексти іноземною мовою, але не можуть вільно нею спілкуватися. Проект Multilingual generation направлений на 
зміну підходу до вичення іноземних мов у садочках, школах та вищих навчальних закладах. Одна з цілей мовної 
політики ЄС полягає в тому, щоб кожен європейський громадянин володів двома іноземними мовами на додаток 
до їх рідної мови. Ми ставимо за ціль виростити в Україні власну multilingual генерацію, що буде конкурентно-
спроможною у європейському світі. Вивчення, викладання та оцінювання іноземних мов в Україні має відбуватися 
за європейськими стандартами CEFR. 

СКЛАДОВІ ПРОЕКТУ
СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТРЕНЕРІВ.

Розробка та проведення національної програми з фахового підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
і педагогічних працівників з англійської мови. 170 вчителів англійської мови з семи регіонів України та міста 
Києва пройдуть спеціальну підготовку як тренери для своїх колег. Кращі світові практики вивчення іноземних 
мов, європейські стандарти викладання та оцінювання, новітні методики мають бути впроваджені в Україні 
через таких вчителів-тренерів, які поїдуть у свої та сусідні регіони передавати отримані знання. Кожен вчитель, 
що пройшов тренінг, має поділитися своїми знаннями з колегами із регіону та підготувати за отриманими 
методиками 20 вчителів іноземних мов. Таким чином вже на початку 2016 року в Україні почнуть навчати дітей 
за європейськими стандартами 3400 вчителів англійської мови. Друга хвиля начання розпочнеться восени 
2017 року й охопить ще 8 регіонів України.

НАДАННЯ СТИПЕНДІЙ ВЧИТЕЛЯМ-ТРЕНЕРАМ. 
Протягом чотирьох місяців, навчаючи колег, відібрані вчителі-тренери отримуватимуть стипендію в сумі 
2000 гривень на місяць. Підтримку таким вчителям також надаватимуть Міністерство освіти і науки, державні 
адміністрації всіх рівнів та Британська Рада в Україні. 

РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
Go Global спільно с міжнародними та локальними партнерами напрацює детальну стратегію реформування 
системи вивчення іноземних мов у школах та вищих навчальних закладах.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ щодо вимог англомовної  
 компетентності до претендентів на зайняття керівних посад у вищих навчальних закладах і наукових устано- 
 вах, а також при присвоєнні наукових ступенів і вчених звань.

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЗНО ТЕСТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ через посилення організаційної спроможності та  
 навчання команди, відповідальної за створення тестових питань. 

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ CEFR ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

ВВЕДЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ 
ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ


