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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«РІВНІСТЬ І РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ»
Найменування освітньої опції: Рівність і різноманіття в освіті.
Напрям: попередження дискримінації та булінгу під час навчання у школі і
вдома, ефективна комунікація між педагогами, батьками і дітьми, створення
безпечного та інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, навчання
впродовж життя.
Мета: надати дорослим знання для попередження та протидії булінгу та
дискримінації у школі і вдома, сформувати навички створення безпечного
освітнього простору для дорослих і дітей.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниці програми:
Дар’я Нагаївська, тренерка з гендерної рівності, менеджерка
проєктів
ХГНО
«Сучасна
жінка»,
експертка
Індексу
корпоративної рівності.
«Усі ми – унікальні. Відшукай своє
натхнення і сили йти власною стежкою»
Анна Шаригіна, тренерка з протидії
дискримінації, віце-президентка ГО «ХЖО
«Сфера».
«Я вірю у різноманіття і зміни. Я впевнена, що люди
дуже різні і вони можуть жити в безпеці поряд одна з
одною. Вірю, що різні люди можуть об’єднуватись і робити
кращим життя всієї країни»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-лекції та
практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн
або змішаного навчання.
Цільова аудиторія: працівниці і працівники сфери освіти, батьківство,
опікуни, бабусі і дідусі, працівники сфери дитячого бізнесу.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 10 годин (або 0, 3 кредиту ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 3 години 1 раз на тиждень, загалом 3
тижні – очно; 1 години – самостійна робота.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Програма курсу «Рівність і різність в освіті» розроблена для роботи з
людьми, які мають різний рівень занурення у тему. Програма передбачає
проведення міні-лекцій з використанням інформаційних технологій, дискусії,
тренінги, перегляд короткометражних фільмів та документальних відео з
обговоренням, вирішення кейсів та напрацювання дієвих інструментів захисту
прав.
Учасниці та учасники навчання поглиблять знання про зв'язок між
стереотипами, упередженнями та дискримінацією стосовно різних груп людей,
ознайомляться із
законодавчим визначенням дискримінації та булінгу,
правовими механізмами захисту. Група навчиться визначати прояви мови
ворожнечі та злочини на грунті ненависті, коригувати свою поведінку і вчасно
реагувати на потенційно небезпечні ситуації. Учасниці та учасники навчання
отримають знання про підходи до проведення антидискримінаційної
експертизи освітнього контенту і простору, сформують навички використання
гендерно чутливої мови.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові компетентності: здатність визначати терміни «дискримінація»,
«толерантність», «булінг», «мова ворожнечі», «злочини на грунті ненависті» та ін.;
здатність розрізняти дискримінацію, несправедливість, мову ворожнечі та
злочини на грунті ненависті; здатність використовувати під час навчання та у
практичних ситуаціях знання про попередження та протидію дискримінації за

різними ознаками; здатність аналізувати освітній контент і навчальний простір
на наявність дискримінаційних ознак; здатність використовувати інструменти
захисту прав; здатність комунікувати безконфліктно; здатність розв’язувати
практичні проблеми у взаємодії з іншими людьми та спільнотами.
Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність працювати у команді; здатність діяти на основі етичних
міркувань; навички міжособистісної взаємодії; навички ефективної комунікації;
навички безконфліктного спілкування; здатність попереджати небезпечні
ситуації.
Очікувані результати навчання:
1. Знання нормативних актів у сфері попередження та протидії
дискримінації, булінгу, захисту прав людини; підходів до аналізу освітнього
контенту та навчального простору на наявність дискримінаційних ознак; підходів
до використання гендерно чутливої мови.
2. Уміння визначати захищені ознаки, розрізняти дискримінацію та
несправедливість, формувати безпечний комунікаційний простір.
3. Навички виявляти та вчасно реагувати на потенційно небезпечні ситуації,
звертатися за захистом своїх прав до відповідних органів, установ і організацій.
4. Створювати безпечний простір для дітей та дорослих у школі, формувати
атмосферу взаємоповаги для досягнення спільних результатів. Визначати та
дотримуватись цінності рівності для різних людей.
Мінімальна кількість осіб в групі: 10 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу:
Учасниці та учасники навчання отримають список рекомендованих
матеріалів (книги, фільми,
список законодавчих актів). А також онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І
МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).

Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 160 грн., обсяг – 9 годин, загальна вартість –
1440 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/nondiscriminationineducation.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

