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10 листопада 2010 р. у Боярській ЗОШ №2 відбувся семінар для
вчителів початкових класів та вчителів праці шкіл КиєвоСвятошинського району. Тема семінару: «Вироби, зроблені з
пластиліну, на уроках праці». На цей семінар у якості
доповідача була запрошена соціальний працівник КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення Олена Сиваченко. Вона провела для освітян майстерклас, на якому розказала та показала, яким чином можна
виготовляти дуже прості та цілком доступні для дітей вироби із
пластиліну з добавками елементів торцювання. Зокрема, було
показово виготовлено виріб «Кактус». Майстер-клас мав великий
успіх, вчителі зазначили, що хотіли б аби проводилось більше

таких семінарів, на яких вони набуватимуть практичних вмінь,
котрі потім зможуть передати своїм учням.

«Основні
компоненти
гендерного підходу та його
запровадження в діяльності
органів виконавчої влади» (в
рамках проекту TRES)

Семінар проходив у приємній невимушеній
атмосфері
10 листопада 2010 року у Києво-Святошинському центрі
соціально-психологічної реабілітації (м. Боярка) відбувся
семінар на тему «Основні компоненти гендерного підходу та його
запровадження в діяльності органів виконавчої влади». Цей

семінар було проведено як один із заходів пілотного
тренінгового курсу з гендерної рівності та прав дітей для
лідерів відповідних професійних груп в рамках Проекту зі
зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES). Цей
проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою
Європи та впроваджується Радою Європи.
Вела семінар і доповідала з основних питань Антоніна
Тарановська, Керівник Центру проблем сім’ї та гендерного
розвитку Державного інституту розвитку сім’ї та молоді, автор
рекомендацій для радників з гендерних питань щодо співпраці з
органами державної влади.
Серед почесних запрошених була Данута Вішнєвська-Казалс,
керівник підрозділу з торгівлі людьми та сексуальної
експлуатації, Відділ з питань економічних злочинів та
інформованості суспільства, Департамент технічної співпраці,
Генеральний директорат з прав людини та юридичних питань, а
також Наталія Губіна, асистент проекту ТРЕС (м. Київ).

Дискусією керує Антоніна Тарановська

Учасниками семінару були всі ті, хто за родом своїх занять на
практиці знайомі з гендерними проблемами в Україні, –
представники місцевої влади, керівні особи закладів
гуманітарного спрямування, психологи, освітяни, представники
громадських організацій регіону.
Присутні мали змогу ознайомитись із основними поняттями
гендерної рівності; взяти участь у загальній дискусії
«Гендерна нерівність в Україні: факти та наслідки»;
ознайомитись із презентацією «Гендерний підхід – основні
компоненти»; попрацювати в групах над оцінкою конкретних
життєвих ситуацій з метою кращого розуміння механізму
дискримінації та різних типів дискримінації. Було також
обговорено гендерний підхід у повсякденній діяльності
державних службовців.
Кожен із учасників семінару отримав солідний інформаційний
пакет із підбіркою методичних та законодавчих матеріалів за
темою семінару, зокрема, Навчальний курс з рекомендаціями для
радників з гендерних питань щодо співпраці з
державної влади (автор Антоніна Тарановська).

органами

Під час підведення підсумків усі запрошені дійшли загальної
згоди про надзвичайну користь подібних заходів. Учасники
відзначити змістовність семінару та високий професіоналізм
доповідача. Семінар пройшов у приємній невимушеній атмосфері,
яка сприяла вільному обміну думками та сприйняттю нової
інформації.
Окремо було відмічено високий організаційний рівень заходу.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир подякувала організаторам
семінару і запросила до подальшої співпраці.

