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INCLUSIVE
INSPIRATION:
конференція з
питань інклюзії
Inclusive Inspiration – конференція, створена для того, щоб надихати і будувати унікальний та
відкритий простір.
Ми зберемо представників різних професій та ентузіастів, які поділяться своїм унікальним
досвідом у створенні інклюзивних практик та проєктів. Це подія на якій немає інструкцій та
вказівок, натомість існує простір багатоголосся думок, поглядів та діалогу.
Подія фокусуватиметься на політиці Рівних можливостей, розмаїття та інклюзивності Британської
Ради, в широкому розумінні всіх аспектів інклюзивності та антидискримінації за будь-якими з
наступних ознак: вік, ґендер, релігія, інвалідність, сексуальна орієнтація та приналежність до різних
етносів та рас.
Програма конференції:
25 лютого

Час
11.00 –

Подія
Вітальне слово від Британської Ради

11.30
11.30 –

Архітектурна доступність: Чому це важливо?

13.00

Cпікери: Слава Балбек, balbek bureau та Людмила Нецкіна, Центр
реабілітації "Гармонія"

13.15 –

Робота з інклюзивними проєктами: Зроби сам!

14.00

Cпікерка: Ольга Шелест, Благодійний фонд "Даруємо радість"

14:10 –

Тренінг з фандрейзингу для інклюзивних проєктів

15:00

Cпікерка: Ольга Шелест
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26 лютого

Час

Подія

10.00 – 10.15

Вітальне слово

10.15 – 11.00

Фемінізм сьогодні: виклики та здобутки
Cпікерки: Ольга Дячук та Нарміна Стрішенець, UN Women/HeForShe
Ukraine

11.00 – 11.55

Права підлітків та молоді
Cпікерка: Яна Панфілова, Teenergizer

12.05 – 12.50

Робота з інклюзивними проєктами: Зроби сам!
Cпікерка: Аліна Кропачова, Майстерня "Амічі"

13:10 – 14:00

Стандарти інклюзивності в роботі молодіжних центрів
Cпікерка: Олена Подобєд-Франківська, Асоціація молодіжних
центрів України

14:05 – 14:50

Політика рівних можливостей Британської Ради

Детальна інформація!

Стипендії на літні курси німецької мови в
Баварії (для студентів та молодих науковців)
Студенти та молоді викладачі з середніми знаннями німецької мови
(принаймні B1) мають право подавати заявки на отримання грантів на літню
школу з німецької мови в Баварії. Стипендії на курси в Баварії включають
плату за навчання, проживання та харчування у баварському університеті; у
разі проведення онлайн-курсів плата за курс буде покрита.
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Зважаючи на триваючу пандемію коронавірусу, досі незрозуміло, які літні курси насправді
можуть проходити в баварських університетах у 2021 році. Будь ласка, подайте заявку на
стипендію в BAYHOST вчасно (без зазначення конкретного вибору курсу). Відбір стипендії
відбуватиметься з квітня по червень 2021 року; Тоді BAYHOST розподілить стипендії відповідно до
наявних літніх курсів та своєчасно повідомить усіх заявників. Огляд поточного стану планування
відповідних баварських літніх курсів доступний тут:

Університет

Дати

Рівень

2021 *

курсу **
B1 - C2

Програма ***

Університет

Скоро

Die Deutschen und das liebe Vieh: Tiere in der

Бамберга

оголосять

Університет

03.08.-

Байройта

26.08.

КУ Айхштет-

19.07.-13.08.

А1 - С1

Літня школа KU - Campus Eichstätt

19.07.-13.08.

всіх

Віддалений Інтернет- літній курс німецької

рівнях

мови

А1 - С1

Sommersprachkurs Deutsch / Загальна німецька

deutschen Literatur, Kultur und Gesellschaft
В2 - С2

Інтернет -Sommeruniversität für interkulturelle
Deutschstudien 2021

Інгольштадт
LMU
München
Університет

Скоро

Вюрцбурга

оголосять

* Усі дати курсу включають дати прибуття та від'їзду.
** Баварські університети пропонують курси німецької мови для різних рівнів, але рівень В1 є
мінімальною вимогою для отримання стипендії BAYHOST.
*** Додаткові збори за спеціалізовані курси, а також у ряді випадків за додаткові культурні
програми повинні сплачувати стипендіати, якщо вони бажають у них спеціально взяти участь.
Кінцевий термін подання заявок - 23 березня 2021 року.

Детальна інформація!
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Гранти мобільності на професійні
поїздки до ЄС від i-Portunus (для фахівців
культури і мистецтва, що працюють з
культурною спадщиною)
Це гранти на професійні подорожі для фахівців культури і мистецтва, що працюють з
культурною спадщиною. Ви можете поїхати за кордон заради:
•

співпраці з іноземними колегами. Наприклад, участі у міжнародному проєкті, обміну
знаннями і досвідом;

•

резиденції, орієнтовані на створення проєкту. Наприклад, проведення польових досліджень й
отримання нових навичок;

•

професійного зростання. Наприклад, участі у майстеркласі, нетворкінгу чи шоукейсфестивалі.

Плануйте одну або декілька подорожей, наодинці чи разом з колегами у групі до п’яти осіб.
Подорожувати можна до 39 країн Європи та навіть Тунісу. Повний список дивіться на сайті iPortunus. Поїздка має тривати від 7 до 60 днів у період з 15 липня по 30 листопада 2021 року.
Якщо ви не зможете поїхати у подорож через карантин, вам потрібно буде обрати іншу країну,
перенести поїздку або взяти участь онлайн.
Що можна отримати?
До 3 000 євро. До 350 євро можна витратити на транспорт, решту — на добові, поселення та інші
пов’язані з подорожжю витрати. Сума добових розраховується залежно від країни.
Що потрібно для участі?
•

Ідея подорожі, що допоможе вам дізнатися нове та познайомитися з колегами.

•

Заповнена аплікаційна форма: ваша освіта, професійний досвід, план і проєкт подорожі.

•

Резюме обсягом до однієї сторінки.

•

Портфоліо обсягом до 10 сторінок.

•

Документи, що підтвердять ваш план мобільності. Це може бути лист-запрошення від колег, з
якими ви будете робити спільний проєкт, підтвердження зустрічей тощо.

•

Підписана Декларація Честі, шаблон якої ви завантажите на порталі.

Детальна інформація!

4

Антон Сердюченко

24.02.2021

Запис вебінару “Дошкілля: шлях у
майбутнє”
Спікер: Ян Пітерс, професор Гентського університету.
Доктор Ян Пітерс заснував “Центр інновацій раннього розвитку” – міжнародний дослідницький
центр в Гентському університеті. Цей центр фокусується на дошкільній освіті та догляді за дітьми.
Доктор Пітерс – експерт у дослідженнях, орієнтованих на законодавчі ініціативи у сфері дошкілля.
Ключові теми вебінару:
• рекомендації за результатами дослідження “Підвищення якості дошкільної освіти та догляду за
дітьми в Україні”;
• шляхи підвищення доступності дошкільної освіти;
• навчання та професійний розвиток педагогів сфери дошкілля;
• створення навчальної програми, заснованої на сучасних педагогічних підходах до дошкілля;
• необхідність та важливість дослідження за міжнародною методикою ECERS-3 в Україні.
Модераторка: Наталія Софій, перша заступниця директора Український інститут розвитку
освіти.
Серія вебінарів організована Міністерство освіти і науки України та Українським інститутом
розвитку освіти у партнерстві з Командою підтримки реформ МОН.

Дивитись вебінар!

Попередні вебінари!

ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Здоров'я у
мультидисциплінарному дискурсі»
Організатори:
• Український католицький університет
(Україна), факультет наук про здоров’я;
• Університет Клайпеди (Литва),
факультет наук про здоров’я, кафедра
соціальної роботи;
• Королівський коледж в Лондоні,
факультет наук про життя та медицини;
• Познанський медичний університет
(Польща), факультет медичних наук,
кафедра клінічної психології.
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Мета: створення платформи для співпраці освітян, науковців, медичних працівників,
представників бізнесу, влади, громадських активістів в аспектах, що стосуються здоров’я.
Робочі мови: мова матеріалів – англійська, мови доповідей - англійська, українська, литовська.
Тематичні напрямки:
• Турбулентність у світі та її вплив на здоров’я.
• Здоров’я в час (пост)пандемії.
• Здоров’я та інновації.
• Здоров’я: культура, цінності, мораль.
Формат та форми участі:
Конференція відбуватиметься ONLINE.
У конференції передбачена участь із презентацією результатів або як вільного слухача.
За результатами участі у конференції буде видано іменний сертифікат, для доповідачів - із
зазначенням кількості годин (15 акад. год.).
Організаційний внесок:
Для учасників з України – 250 грн., для іноземних учасників – 10 євро, що включає в себе
матеріали, участь у всіх онлайн-подіях під час конференції, сертифікат участі.
Коли? 14-16 квітня 2021 року.

Реєстрація для
доповідачів!

Реєстрація для вільних
слухачів!

Телеграм-канал «РОЗВИТОК»
Оперативне інформування про можливості професійного та
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.
Долучайте студентів!

РОЗВИТОК

Анкета анонсу подій в БДПУ
Шановні викладачі, використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в
Дайджесті можливостей.

Відправити анонс!
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