Заявка-анкета
на участь у Міжнародному конкурсі
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та
освітніх установ української діаспори
«Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»,
який проходитиме з 15 жовтня 2017 року по 15 лютого 2018 року
на базі Науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ______________________________________
________________________________________________________________________
2. Е-пошта ________________________________________________________________
3. Телефон ________________________________________________________________
3. Країна проживання _______________________________________________________
4. Вік ____________________________________________________________________
5. Посада _________________________________________________________________
6. Предмет, який Ви викладаєте ______________________________________________
7. Педагогічний стаж роботи ________________________________________________
8. Тема сценарію українознавчого заходу, який подається на участь у Конкурсі ______
__________________________________________________________________________
9. Назва закладу, в якому Ви працюєте ________________________________________
__________________________________________________________________________
10. З якими установами, громадськими організаціями та українськими товариствами
співпрацює школа? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Скільки дітей навчається у Вашій школі?____________________________________
12. Якого віку школярі отримують освіту?_____________________________________
13. Які українознавчі предмети вивчаються в школі?_____________________________
__________________________________________________________________________
14. Який рівень володіння українською мовою в переважної більшості учнів у школі?
а) добре розуміють і вільно спілкуються,
б) добре розуміють, але спілкуватися дещо складно,
в) добре розуміють, але спілкуватися дуже важко,
г) не добре розуміють і важко спілкуватися, але хочуть покращити свій рівень
володіння українською мовою
15. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками?
а) до 25 % ,
б) до 50 % ,
в) до 75 % ,
г) на 100 %
16. Яких підручників і додаткової літератури Ви потребуєте? _____________________
______________________________________________________________________________________________

17. Які маєте складнощі у викладанні?________________________________________
__________________________________________________________________________

18. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся
найчастіше?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

19. У різних країнах світу вивчають американознавство, китаєзнавство, полоністику
(сукупність наук, предметом вивчення яких є польська мова, польська філологія,
польська література та культура Польщі), японознавство, грузинознавство,
росієзнавство тощо. Чи викладається українознавство у Вашій школі? _____________
20. Вкажіть, будь ласка, які теми з українознавства, на Ваш погляд, могли б
зацікавити дітей української діаспори? ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21. Скільки виховних заходів протягом року Ви проводите з дітьми? _______________
22. Які виховні заходи є найулюбленішими для дітей? ___________________________
__________________________________________________________________________
23. Чи беруть Ваші учні участь в українознавчих конкурсах, наукових проектах?
Якщо так, то вкажіть в яких? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
24. Чи співпрацює школа з українськими навчальними закладами? Якщо так, то з
якими? ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
25. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», я своїм
підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання
засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та
використання) моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що
вимагають обробки персональних даних
._________________________________________________________________________
(підпис)

