
 

 

                
 

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

З метою зміцнення спроможності освітян просувати ідеї та цінності прав людини у школах, 
сприяти утвердженню принципу гендерної рівності та недискримінації в освіті Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України планує провести 
спеціалізований тренінг для 25 освітян. Учасники та учасниці матимуть можливість удосконалити 
свої знання щодо механізмів захисту прав людини, поглибити розуміння принципу рівності та 
недискримінації, розвинути гендерну компетентність.  
 

17 - 19 серпня 2021 р. – спеціалізований тренінг для освітян “Права людини. Гендерна 
рівність. Недискримінація”. Місце проведення – м. Львів. 
 

Ми пропонуємо: 
 

 інтенсивне триденне навчання щодо прав людини та механізмів їхнього захисту, 
гендерної рівності та недискримінації в освіті; 

 фахових тренерів та тренерок, які застосовують методики інтерактивного навчання та 
викладання для дорослих; 

 отримання нових знань та вмінь через практичну індивідуальну та командну роботу;  
 доступ до інформаційних ресурсів, які допоможуть поглибити професійні знання у сфері 

захисту прав людини; 
 захопливі можливості отримати новий досвід та познайомитися з однодумцями; 
 отримання сертифікату про проходження тренінгу, який зараховуватиметься як 

підвищення кваліфікації.   
 

Обов’язкові мінімальні критерії участі у тренінгу: 
 

 бути учителем_ою закладу загальної середньої освіти; викладачем_ою чи 
методистом_ою ІППО; 

 успішно пройти безкоштовний онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі» (ed-
era.com/hre) та отримати сертифікат;  

 заповнити заявку на участь за посиланням - https://forms.gle/F5i6wqnGfC2tqm8b8 
 

Перевагою під час відбору  буде наявність попереднього досвіду участі в інших тренінгах з прав 
людини. 
 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні прагне дотримуватися гендерного балансу і особливо 
заохочує освітян-чоловіків подаватися до участі у заході. 
 

Заявки на участь приймаються до 23:59 30 липня 2021 року. Успішні кандидати отримають 
підтвердження участі до 6 серпня 2021 року. 
 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до пані Ніни Решетар, асистентки проектів 
у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
(Nina.Reshetar@osce.org ) 
 

Тренінг є безкоштовним для учасників та учасниць, і проводиться Координатором проектів ОБСЄ 
в Україні у межах проекту «Підтримка реформи юридичної освіти та сталої освіти з прав людини», 
що впроваджується у співпраці з Міністерством освіти і науки України.  
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