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Міжнародний форум-фестиваль Arts
Access
3-5 грудня 2020 року відбудеться міжнародний онлайн форум-фестиваль Arts Access,
присвячений питанням мистецтва та інвалідності.
Протягом трьох днів на онлайн
платформі Arts Access та в соцмережах
глядачі зможуть подивитися
перформативні роботи українських та
європейських митців та долучитись до
обговорень та інтерв'ю, що присвячені
питанням доступності мистецтва. Форумфестиваль відбувається завдяки співпраці
Британської Ради, Ґете-Інституту, бюро
"Креативна Європа" в Україні,
Українського культурного фонду та НГО "Інша Освіта". Arts Access підтримує Європейский Союз за
програмою “Дім Європи”.
На форумі Arts Access відбудуться три міжнародні панельні дискусії за участі спікерів з різних
організацій та країн, що мають різний досвід в сприянні інклюзії в мистецтві. Теми дискусій: досвід
та виклики продюсування мистецтва за участі людей з інвалідністю, розвиток аудиторії та
мистецька цінність інклюзивних проєктів, доступність мистецтва для глядачів та митців з
інвалідністю.
Фестивальна програма Arts Access дасть глядачам можливість побачити мистецькі твори за участі
людей з інвалідністю з різних країн.
Всесвітньо відома британська танцювальна компанія Candoco представить виставу-фільм
Unspoken Spoken (“Невимовлене сказане”) - п’ять історій людей, які поставили під сумнів негласні
правила та обмеження, розказані мовою жестів, голосом та рухом.
Театральний лейбл Rimini Protokoll з Німеччини покаже виставу з провокативною назвою
Chinchilla Arsehole, eyey в якій беруть участь актори з синдромом Туретта. Ще один німецький
колектив tanzbar_bremen покаже танцювальний перформанс Touch Me (“Доторкнись до мене”), в
якому досліджує як повсякденні дотики та жести допомагають нам відкривати самих себе.
Україна на фестивалі буде представлена двома проєктами - інклюзивною театральною
виставою “Погляд”, що створена на основі реальних історій дітей з інвалідністю та без, і розповідає
про надмірну опіку чи булінг, та короткометражними документальними фільмами “Писанка-
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Мотанка” та “Диво для мами”, створеними підлітками із порушеннями слуху у кіношколі “Кіноти”.
Обидва проєкти були реалізовані за підтримки Українського культурного фонду.
В межах форуму Arts Access також відбувається серія заходів для мережування та встановлення
партнерських зв'язків між організаціями з України, Великої Британії, країн ЄС та Східного
Партнерств, що розвивають інклюзивне мистецтво та підтримують людей з інвалідністю. Цей
напрямок форуму фасилітує громадська організація “Інша Освіта”.
Долучитись до форуму можна 3-5 грудня 2020 року на сайті http://artsaccess.org.ua/ та на
сторінках організаторів у соціальних мережах.
Подія безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/guB278AZfhZAtGeE9

Волонтерство без обмежень.
Волонтерство для різного віку, з повним фінансуванням, в Україні та за
кордоном
Розглянемо, яка волонтерська програма
підійде саме для вас, де шукати анонси
волонтерств та все про вимоги, що
обов’язково треба згадати в найважливіших
документах: резюме, супровідному та
мотиваційному листах. Поговоримо про
Європейський корпус солідарності,
волонтерство ООН, онлайн-волонтерство,
AIESEC та інші можливості.
Чекаємо 08 грудня, вівторок о 20:00.
Реєстрація тут: https://cutt.ly/ehlTMSJ

Серія вебінарів Critical Thinking and
Media Literacy
Що: Critical Thinking and Media Literacy Online Seminars (Онлайн-семінари з критичного
мислення та медіаграмотності)
Формат: E-learning
Коли: 12 Січня – 16 Лютого 2021 | Онлайн | Фінляндія
Реченець: 8 січня, результат відбору 9 січня
Для кого: Фахівців, які працюють з молоддю.
6 онлайн-семінарів, спрямованих на корегування молодіжних (інформаційних) працівників, які
думають про медіаграмотність та критичне мислення! Відверті презентації та практичні семінари,
на яких учасники можуть вивчити теорію та інструменти для власної роботи з молоддю.
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12 січня 2021 року: Вступ до медіа та інформаційної грамотності: сприяння критичному
мисленню та демократії у молодіжній роботі
19 січня 2021 року: Розмова про інклюзію: доступ та цифровий розрив у молодіжній роботі
26 січня 2021 року: зло в Інтернеті: кібербулінг, мова ненависті та кіберзлочинність
2 лютого 2021 року: Ера дезінформації: Фейкові новини, інтернет-тролі та фотоманіпуляції, що
впливають на молодь
9 лютого 2021 року: Роль засобів масової інформації та інформаційної грамотності у запобіганні
радикалізації та екстремізму серед молоді
16 лютого 2021 року: Зміна медіа-пейзажів та молоді як творців контенту
Семінари є тематично незалежними, і можна простежити за цілою серією або вибрати один
семінар для участі.
Детальна інформація доступна за посиланням: https://cutt.ly/yhlUeRv

Стипендійні програми мобільності в
країнах ЄС для дослідників 2021-2023

Про що: 20+ стипендійних програм в країнах-членах ЄС, 2021-2023.
Коли: аплікаційні дедлайни протягом 2021 року.
Тривалість програм: до 2-х років.
Розмір стипендійної підтримки: до 2500 eur\місяць, до 93 000 eur\дослідницький проєкт.
Для кого: науковці, дослідники, будь-яка галузь досліджень.
Тривалість зустрічі - до 1,5 години.
Огляд програм та сфер досліджень, пошук host-організації та ментора, підготовка проєктної
заявки, процедура аплікування, ключові критерії оцінювання.
Для отримання презентаційних матеріалів після завершення зустрічі прохання заповнити
коротку реєстраційну форму:
https://cutt.ly/ChzCT1H
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Дослідження промислових проєктів для
студентів (RIPS) 2021
Програма досліджень промислових
проєктів для студентів (RIPS) надає
можливість талановитим студентам, які
вивчають математику, інформатику та
суміжні дисципліни, працювати в
командах над реальними дослідницькими
проектами, запропонованими
спонсорами з промисловості або
державного сектору. Студентська
команда за підтримки свого академічного
наставника та наставника в галузі досліджуватиме проблему та представлятиме свої результати, як
усно, так і письмово, наприкінці програми.
Програма REU триває дев'ять тижнів. IPAM надає кожному студенту бакалаврату виплату на
проїзд та стипендію в розмірі 3500 доларів. Житло та більшість харчування також включені.
Студенти RIPS-LA будуть жити в залах проживання в кампусі UCLA і працюватимуть в IPAM.
Спонсори проєкту оголошуються в березні. Проєкти різняться, але всі вони мають стосуватись
математики, статистики, даних та обчислення.
Щоб подати заявку на RIPS, відвідайте: https://www.mathprograms.org/db/programs/1009 і
виконайте наведені нижче дії:
1. Перегляньте опис програми / вимоги та натисніть «Застосувати».
2. Увійдіть, використовуючи свою електронну адресу, виберіть власний пароль і встановіть
прапорець «це мій перший логін…» на вашому першому логіні.
3. Після входу заповніть Стандартний аркуш обкладинки. Не забудьте ввести свої два довідкових
редактори, але не встановлюйте прапорець біля пункту «Повідомляти електронного повідомлення
про надсилання».
4. Клацніть на «надіслати», і ви будете перенаправлені на форму заявки RIPS.
5. Заповніть форму заявки на RIPS. Для запитання “Статус американської візи” виберіть країну
громадянства. Крім того, обов’язково встановіть прапорець у програмі (програмах), котру ви
хотіли б враховувати (Лос-Анджелес, Сінгапур або обидві). Іноземні студенти мають право лише на
RIPS-LA.
6. Не забудьте подати / завантажити всі необхідні документи: ваше резюме / резюме, стенограми
(можуть бути неофіційними) та виберіть двох довідників для цієї програми. Обов’язково встановіть
прапорці поруч із іменами авторів довідок та натисніть зелену стрілку, щоб надіслати їм
електронний запит на спеціальний довідковий лист (система надішле їм запити на довідкові листи
електронною поштою). Ваші автори посилань не отримуватимуть жодних запитів на листи, якщо ви
не натиснете зелену стрілку, а статус поруч із їхніми іменами не зміниться на «електронне
повідомлення надіслано»
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7. Після заповнення форми заявки та завантаження необхідних
документів натисніть кнопку «Застосувати». Ваша подача успішна, лише
якщо ви бачите екран «Дякуємо за подання заявки» одразу після
подання форми, в якій зазначено, що ваша заявка заповнена та всі
необхідні елементи подані.
8. Ви можете перевірити свою сторінку статусу, щоб побачити будь-які
оновлення стану, а також перевірити, чи заповнена ваша заявка, або оновити

її.

Кінцевий термін подання заявки - 12 лютого 2021 року о 20:59 (тихоокеанський час). Жодні
заявки чи довідкові листи не прийматимуться після закінчення терміну.
RIPS - це програма для студентів, які навчаються або щойно закінчили ступінь бакалавра
(бакалавра). Нещодавні випускники, які отримали ступінь не раніше грудня 2020 року, можуть
подати заявку.
Будь ласка, надсилайте свої запитання на адресу rips@ipam.ucla.edu.

Програма стажування ОЕСР
Програма стажування ОЕСР призначена для
залучення до Організації висококваліфікованих та
мотивованих студентів різних спеціальностей для
роботи над проєктами, пов'язаними зі
Стратегічними орієнтаціями Генерального
секретаря, та для підтримки корпоративних
функцій Організації. Його головна мета - надати
успішним кандидатам можливість вдосконалити
свої аналітичні та технічні навички в
міжнародному середовищі.
Програма стажування відкрита на постійній основі. Студенти, які навчаються за повністю
акредитованою програмою (бакалавр, магістр, доктор філософії) протягом усього періоду
стажування, можуть подати заявку через Інтернет. Очікується, що обрані стажери працюватимуть
віддалено до подальшого повідомлення.
Коли я можу подати заявку на стажування?
Набір стажерів здійснюється на постійній основі, і заявки приймаються протягом року.
Дати початку стажування будуть встановлені на основі ваших дат наявності та графіків найму
команд ОЕСР: не забудьте вказати дату та тривалість вашої доступності у формі заявки.
Якщо ваша заявка не буде успішною, ви можете знову подати заявку на наступну публікацію про
вакансії, яка з’явиться в дати вказані нижче:
1 березня 2021 року

1 березня 2022 року

1 вересня 2021 року
Посилання: https://cutt.ly/thzBbYU

1 вересня 2022 року
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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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