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 КОНКУРС МІКРОГРАНТІВ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАЦІЙНИХ 
ПРОЄКТІВ «DOCU ДІЄ» 
 До 7 грудня 2020 Мережа кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA 
проводить конкурс мікрогрантів на адвокаційні проєкти з використанням кінопоказів та 
обговорень документального кіно. Переможці конкурсу отримають експертну та фінансову 
підтримку у розмірі 500-1000 євро в рамках 
проєкту «Мережа DOCU/CLUB — за 
реформи!»  за фінансування Європейського 
Союзу та Національного фонду на підтримку 
демократії. 
 Також переможці фінального етапу 
конкурсу вже реалізованих за підтримки 
DOCU/CLUB проєктів отримають можливість 
у вересні 2021 року відвідати Чехію для 
обміну досвідом із мережею кіноклубів 
фестивалю One World.  

Як прийняти участь в конкурсі? 
 Перший етап конкурсу: конкурс проєктних заявок адвокаційних кампаній. 
 Строки першого етапу — до 7 грудня 18.00. 
 На першому етапі учасники/-ці мають заповнити аплікаційну форму та надіслати на електронну 
адресу inna.kondratieva@docudays.ua до 7 грудня 18.00.  
 Аплікаційна форма включає: 
• опис проблеми, яку планується вирішити шляхом реалізації адвокаційних заходів чи кампаній; 
• план та строки реалізації адвокаційних заходів чи кампаній; 
• коло партнерів, яких планується залучити до вирішення проблеми; 
• очікувані результати;  
• розмір фінансової підтримки, необхідної для реалізації проєкту. 

 Другий етап конкурсу: навчання розробників проєктів експертами та реалізація адвокаційних 
кампаній, включно із звітністю. Строки другого етапу — 14.12.2020 - 15.06.2021. 
 На другому етапі за розгляду комісією отриманих заявок та умови їх відповідності всім вимогам 
Конкурсу учасникам буде запропонована експертна підтримка відповідно до потреб проєкту (у 
форматі групових вебінарів, семінарів та індивідуальних консультацій), а також будуть виділені 
кошти на його реалізацію. 
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 Третій етап конкурсу: визначення переможців серед реалізованих проєктів у 5 категоріях.  
Строки третього етапу — 15.06.2021 - 15.07.2021. 
 На третьому етапі будуть оцінені результати реалізації адвокаційних заходів або кампаній та 
визначений перелік переможців конкурсу. Конкурсна комісія: складається з представників 
команди Мережі DOCU/CLUB та експертів з прав людини. 
Всі деталі про конкурс - http://docuclub.docudays.ua/news/podovzhuyemo-termini-podachi/  

 Конкурс наукових фотографій та 
зображень в українській Вікіпедії  
 До 30 листопада триває Конкурс 
наукових фотографій та зображень в 
українській Вікіпедії. Захід проводиться з 
метою популяризації наукових знань 
через наповнення найбільшої онлайн-
енциклопедії «Вікіпедії» зображеннями, 
що ілюструють наукові процеси, явища 
та об’єкти.  
 Участь у конкурсі можуть взяти всі 
охочі. Для цього потрібно з 1 до 30 
листопада завантажити фотографії, що 
документують світ науки. Це можуть бути зображення об’єктів та ефектів досліджень, світлини 
вчених під час роботи або фото їхнього дослідницького обладнання, що будуть визначені в 5 
номінаціях:  
•  «Мікроскопія»; 
• «Нефотографічні зображення» (у тому числі відео);  
• «Люди в науці»; 
• «Загальна категорія»; 
• «Живі організми». 
 Фотографії учасників конкурсу мають бути зроблені ними особисто в будь-який час. Подати 
можна необмежену кількість фото. Допускаються зображення та ілюстрації, зроблені 
комп’ютером, або за допомогою комп’ютерної техніки. 
 У кожній номінації буде обрано три переможці. Автори найкращих фото отримають дипломи та 
подарункові сертифікати інтернет-магазинів. 
 Докладніше про умови участі: bit.ly/2HvDKOg 
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 Стажування у Deutsche Welle: для 
журналістів та суміжних сфер 
 Це стажування у Deutsche Welle для молодих журналістів і тих, хто хоче перейти в журналістику зі 
сфери права, економіки, науки чи ІТ. Це одна з найпрестижніших програм стажувань для медіа у 
Європі. 
 Півтора роки ви будете працювати у міжнародній команді, вивчати тренди журналістики і 
створювати контент. Стажування передбачає заробітну плату та кошти на відрядження. 
 Щоб податися на це стажування, вам потрібно: 
•  бути носієм однієї з програмних мов Deutsche Welle та відмінно володіти англійською та 

німецькою мовами; 
•  бути випускником університету, коледжу або професійного стажування (особливо у сфері ІТ, 

політики, економіки та юриспруденції); 
•  мати попередній журналістський досвід; 
•  творчо мислити; 
•  мати досвід роботи із соціальними мережами; 
•  вміти дотримуватись дедлайнів і працювати в команді. 

 Важливо: 
•  Deutsche Welle заохочує жінок подаватися на участь у програмі. 
•  Кваліфікованим заявникам з інвалідністю буде приділено особливу увагу. 
•  Стажування розпочнеться 1 вересня 2021 року в редакціях Deutsche Welle у Бонні та Берліні. 

 Подати заявку тут: https://www.dw.com/en/dw-akademie/traineeship/s-12130 

 Національний тест на цифрову 
грамотність з сертифікатом 
 Цифрограм — це 
можливість перевірити 
цифрову грамотність будь-
якому громадянину. Бета-
версія Цифрограму 
пропонує дати відповідь на 
90 запитань. Завдання тесту 
систематизовані за сферами 
знань європейської рамки 
цифрових компетентностей 
для громадян DigComp 2.1., 
адаптованої українськими 
експертами. 
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 Які запитання очікують на вас? 
•  Робота з комп’ютером і мобільними пристроями 
•  Використання базових програм і застосунків 
•  Користування мережею Інтернет 
•  Пошук інформації та сервісів для вирішення технічних проблем 
•  Використання інтернет-ресурсів для навчання, розвитку професійних навичок і 

саморозвитку 
… і багато іншого. 
 Зареєструватися і пройти тест: https://osvita.diia.gov.ua/digigram 

 Письменницька майстерня з Сандрою 
Гоффманн від Goethe-Institut (для 
вчителів\викладачів німецької мови) 
 Якщо хочете взяти участь, напишіть невеликий текст до 1 грудня 2020 року про улюблене місце у 

Вашому місті (1500-2000 символів, включаючи пробіли). Для циклу семінарів із Сандрою Гоффманн 

буде відібрано максимум десять учасників. Відбір здійснює експертне журі. 

Вимоги до участі: 
•  Викладання німецької мови у державному навчальному закладі (необхідний доказ від 

роботодавця) 
•  Знання німецької мови на рівні B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 
•  Базові навички володіння ПК, електронна пошта, доступ до Інтернету (воркшопи 

проводяться лише в онлайн-форматі) 
•  Подання реєстраційної форми 
•  Подання тексту на тему "Моє улюблене місце у моєму місті" (1500-2000 символів, включаючи 

пробіли) 
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Воркшопи

Четвер, 17 грудня 16:00 – 19:00

Вівторок, 29 грудня 16:00 – 19:00

Вівторок, 12 січня 16:00 – 19:00

Четвер, 21 січня 16:00 – 19:00

https://osvita.diia.gov.ua/digigram
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 Онлайн-лекція «Європейський 
зелений рух – зміни у дії» від Фонду ім. 
Г.Бьолля в Україні (Для усіх зацікавлених у 
темі екології).  
 Що ж таке європейський 
зелений рух та хто такі Зелені? Як 
рух активістів та активісток 
трансформувався у політичну 
силу? Якими є зелені цінності та 
сфери діяльності? Як Зелені 
реагують на виклики пандемії 
COVID-19? 
 Про це поговоримо вже 25 
листопада о 17:00—18:30 під час 
онлайн-лекції «Європейський 
зелений рух — зміни в дії» у межах Зеленої академії. 
 Протягом останніх декількох років, світом несеться «зелена хвиля», яка все більше привертає 
увагу до питань охорони навколишнього середовища, прав людей та ненасильства. Зелені у Європі 
отримують дедалі більшу підтримку через те, що першими знайшли баланс між соціальною та 
екологічною справедливістю та розвитком суспільства. 
 Поділиться своїми знаннями та особистим досвідом Весна Юсуп, координаторка членської 
мережі Європейської партії Зелених. Весна пройшла багаторічний шлях від «зеленого» активізму, 
та зараз очолює департамент з питань політики, стратегії та розвитку потенціалу Європейської 
Зеленої партії.   
 Дискусія відбудеться на платформі ZOOM. Щоб взяти участь, будь ласка, заповніть коротку 
реєстраційну форму. 
 Зареєстровані учасники й учасниці отримають посилання на ZOOM за 2 години до початку 
події та матимуть можливість ставити питання безпосередньо під час обговорення. 
 Мова заходу: українська та англійська, синхронний переклад буде забезпечено. 

Вебінар "Болонський процес та 
міжнародна академічна мобільність" 
 Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна команда експертів з реформування вищої 
освіти (проєкт ЄС), Інститут лідерства, інновацій та розвитку запрошують взяти участь 25 
листопада 2020 р. у вебінарі з питань впровадження міжнародної академічної мобільності та 
визнання, на основі інструментів Болонського процесу задля розвитку інтернаціоналізації і 

5

https://ua.boell.org/uk/search/contents?search_api_fulltext=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&media_type=&field_archive=&combine=
https://ua.boell.org/uk/search/contents?search_api_fulltext=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&media_type=&field_archive=&combine=
https://ua.boell.org/uk/zelena-akademiya
https://forms.gle/UonSPffULZAv34xo7
https://forms.gle/UonSPffULZAv34xo7


Антон Сердюченко 25.11.2020

забезпечення якості вищої освіти. Вебінар 
проводиться на виконання проєкту ЄС 
Еразмус+ “FaBoTo – Facilitating the use of 
Bologna tools for higher education institutions 
and quality assurance organisations ” за участі 
Національного агентства Еразмус+ 
Нідерландів, Національної команди 
Болонських експертів Нідерландів та 
представників нідерландських університетів, 
Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти та українських 
університетів. 
 Під час заходу учасники матимуть 
можливість поставити запитання нідерландським та українським експертам у чаті. 
 Коли? 25 листопада 2020 р. у режимі онлайн. 
 Реєстрація учасників: 13.30 – 14.00. 
 Тривалість: 14.00 – 16.00. 
 Для кого? Еразмус+ координатори, відділи міжнародного співробітництва, відділи мобільності, 
науково-педагогічні працівники, адміністративний персонал, студенти, представники Міністерства 
освіти і науки України, ENIC/NARIC Center, Національного агентства з забезпечення якості вищої 
освіти, Національного агентства кваліфікацій. 
ПРОЄКТ ПРОГРАМИ - за посиланням тут. 
 Як взяти участь? Зареєстровані учасники отримали посилання на доступ до конференції з 
рекомендаціями щодо технічних особливостей. 

Кафедра теорії та методики навчання 
мистецьких дисциплін запрошує 
здобувачів освіти 10-11 класів ЗЗСО на 
дистанційний конкурс 
хореографічної 
майстерності 
Детальна інформація: https://cutt.ly/xhayKWi 
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Телеграм-канал «РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 
 Посилання: https://t.me/growth_edu  

Анкета зворотнього зв’язку викладачів 
 Шановні викладачі, надсилаю вам посилання на Google-форму, яку треба заповнювати після 
того, як ви взяли участь у стажуванні / проєкті / вебінарі. Це покращить майбутні дайджести більш 
релевантною для вас інформацією.
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