
 

 

 

 
 

 

 

Розуміння своїх прав, здатність їх захищати та дбати про те, щоб не порушувалися права інших 

– важливі знання та навички, які мають з’являтися у людини ще в школі. Саме тому 

Координатор проектів ОБСЄ допомагає розвивати в Україні мережу освітян, які підтримують 

зростання нового покоління свідомих та відповідальних громадян.  

 

У зв’язку з цим оголошуємо початок відбору учасників онлайн тренінгу для тренерів у сфері 

освіти з прав людини, який відбудеться 12-14 серпня 2020р.   

 

Ми пропонуємо: 
• інтенсивне триденне онлайн навчання з викладання та просування освіти з прав 

людини;  
• фахову тренерську команду, що застосовує методики інтерактивного навчання та 

викладання для дорослих; 
• отримання нових знань та методологічних вмінь через практичну індивідуальну та 

командну роботу;  
• подальше менторство у процесі втілення Ваших планів у сфері просування освіти з прав 

людини; 
• 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, необхідні для того, щоб Вашу заявку на участь розглянули: 
 

• бути учителем закладу середньої освіти; викладачем чи методистом ІППО; 

• успішно пройти безкоштовний онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі» ed-

era.com/hre та отримати сертифікат, або успішно завершити навчання та чекати  його 

генерування;  

• заповнити заявку на участь за посиланням - https://forms.gle/Ko1paPCFu5Yy9koB7 
 

ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у своїй роботі та заохочує як чоловіків, 

так і жінок до подання заявок на участь в цьому освітньому заході, незалежно від 

національності, релігії, етнічного або соціального походження. 

 
Важливо! Заявки на участь приймаються до 23:59 20 липня 2020 року.  
 
Про результати відбору заявникам буде повідомлено до 1 серпня 2020 року. 

 

Додаткові запитання можна спрямувати пані Ніні Решетар (Nina.Reshetar@osce.org) 

 
Тренінг є безкоштовним, і проводиться Координатором проектів ОБСЄ в Україні у межах 

проєкту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» у співпраці з 

Міністерством освіти і науки України.  

 

 


