Віра Ремажевська — представниця України в
Європейській раді з питань освіти осіб з проблемами зору і в міжнародній раді з питань
освіти сліпо-глухих осіб, директорка
навчально-реабілітаційного центру «Левеня», тифлопедагог (Львів).
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© UNICEF
Оксана Трушик — психолог, корекційна педагог, керівниця спеціалізованого центру «Ладо» для
дітей з особливостями розвитку. (Харків)
В’ячеслав Черненко — магістр парамедецини;
міжнародний тренер з домедичної і невідкладної допомоги; практикуючий хірург; голова Патронатної служби Міністра МОЗ. (Київ)
Вікторія Чернова — асистентка вчителя в ЗОШ.
(Бровари)
Вікторія Шевчук — асистентка вчителя в ЗОШ.
(Бровари)

Володимир Брискін — координатор створення курсу. Романа Іванусь — продакт-дизайнерка проекту. Вікторія
Остапченко — менеджерка проекту. Галина
Титиш — директорка ГО «Смарт освіта». Вікторія Топол — медіаменеджерка. Оксана Філобокова — облік. Наталіа Церклевич — грантова
підтримка.
Пишіть нам на

inclusia.so@gmail.com

Курс розроблений ГО «Смарт освіта» у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra.
Курс представлений ГО «Смарт освіта» в рамках проекту
«Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерiв i не обов’язково відображає погляди Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

БЕЗКОШТОВНИЙ
ОНЛАЙН-КУРС
«Робота вчителів
початкових класів із дітьми
з особливими освітніми
потребами»

ШКОЛА,
ДОСТУПНА
ДЛЯ ВСІХ
13 годин відео
Додаткові матеріали
Сертифікат за 30-годинне навчання

Долучайтесь!

Як організувати
навчання в
інклюзивному класі?
Як ефективно
співпрацювати з батьками?
Як протидіяти цькуванню?
На ці та інші запитання ви отримаєте відповіді в
безкоштовному онлайн-курсі. Запровадження інклюзивної освіти в Україні — це виклик для шкіл.
Проходьте онлайн-курс і прийміть його із легкістю та належними знаннями.
НАПОВНЕННЯ КУРСУ

Вчителям (11 год.) ed-era.com/inclusion
•
•
•
•

Філософія інклюзії.
Організація інклюзивної освіти в Україні.
Робота вчителя з батьками
Робота з дітьми з особливими освітніми
потребами.

Батькам (1.5 год.) ed-era.com/inclusia-batky
• Позитивний досвід інклюзії в школі.
• Поради з підготовки до школи.
• Права, обов’язки і відповідальність батьків.

Домедична допомога (45 хв.)
ed-era.com/premedhelp
• Як діяти дорослим.
• Чого дорослим навчити дітей.

Відео та цифрова книжка

• інтерактивна книжка для молодших школярів
• відео

НАВЧАЙТЕСЬ!
Реєструйтесь, просканувавши
QR-код або ввівши в браузері це
посилання goo.gl/yXvQC3

Курс
створюють
фахівці-практики:
психологи, корекційні
педагоги, вчителі і медики.
Дар’я Герасимчук — виконавча директорка ГО
«Відчуй», вчителька молодших класів, англійської
мови, етики та світової літератури. (Київ)
Наталя Гладких — тифлопедагог спеціальної загальноосвітньої школи «Надія». (Київ)
Катерина Гольцберг — дитяча і сімейна психолог, аналітична психолог, учасниця Професійної
Асоціації дитячих аналітичних психологів. (Київ)
Оксана Залеська — психолог, учасниця групи
розвитку IAAP, ведуча проекту «Юнгіанська
психотерапія дітей і підлітків», ініціаторка створення «Творчої лабораторії символів», співавторка проекту «Будинок всередині і зовні» і авторка проекту «Україна — мій Дім». (Київ)
Юлія Дмітрієва-Заруденко — головний спеціаліст, в. о. начальника відділу інклюзивної освіти
та інклюзивно-ресурсних центрів департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти
МОН. (Київ)
Руслан Колбаса — директор департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення МСП. (Київ)
Ніла Ломако — директорка Комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання
№28» Гімназія – школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад — центр позашкільної роботи». (Дніпро)
Зоряна Ленів — логопед, спеціальний психолог,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ ім. М. Драгоманоманова. (Львів)
Зореслава Люльчак — директорка навчальнореабілітаційного центру «Джерело». (Львів)
Ольга Малікова — корекційна педагог, логопед,
асистентка вчителя, поведінкова аналітик. (Київ)

Світлана Мігульова — практична психолог,
соціальна педагог, співзасновниця ГО «Асоціація поведінкових аналітиків України». (Дніпро)
Світлана Міронова — професорка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Нац.
унів. ім. І. Огієнка, працює в ІРЦ, учасниця експертної ради міста із запровадження інклюзивної освіти. (Кам’янець-Подільський)
Маріанна Онуфрик — керівниця Національного
офісу з реформи деінституціалізації при Уповноваженому Президента України з прав дитини.
(Київ)
Ольга Орел — клінічна психолог, кандидат психологічних наук, старша реабілітолог. Директорка центру NeuroFlex. (Київ)
Євгенія Панічевська — директорка БФ «Асоціація батьків дітей з аутизмом», взяла участь
у розробці протоколу щодо роботи з РАС для
дітей і підлітків, педагог-організатор. (Київ)
Ольга Семко — укладачка курсу, психолог, поведінкова аналітик, педагог. (Київ)
Олена Сєргєєва — психолог, психодіагност,
гештальт-терапевт, центр NeuroFlex. (Київ)
Любов Солодухіна — державний експерт експертної групи з питань інтегрованих соціальних послуг сім’ям Директорату соціальних послуг та інтеграції МСП. (Київ).
Наталя Софій — кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, завідувачка науково-методичного центру
інклюзивної освіти ІППО
КУ імені Б. Грінченка, директорка Все
українського
фонду
«Крок за кроком». (Київ).

