10:35–11:15

Кава-перерва, виселення з готелю

11:15–11:20

Відео: Приклад співпраці батьків та школи для впровадження інклюзії

11:20–12:30

Конференц-зала
Інклюзія на місцях: що заважає її впроваджувати і як долати перешкоди?
Ірина Дроздова, заступниця сільського голови Преображенської ОТГ, Запорізька область
Олег Фасоля, директор Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
Лариса Шевчук, начальниця Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен
Модератор: Іванна Коберник,
співзасновниця ГО «Смарт освіта»

12:30–13:30

Обід

ПАРАЛЕЛЬНІ ВОРКШОПИ
13:30–14:30

Конференц-зала
Як налагодити якісну
співпрацю між асистентом
вчителя і вчителем
Ольга Малікова,
виконавча директорка
Української асоціації
поведінкових аналітиків,
асистентка вчителя
(школа №58 м. Києва)

Секція АС
Взаємозв'язок спеціальної
та інклюзивної освіти:
НРЦ як надавач
реабілітаційних послуг
Віра Ремажевська,
директорка НРЦ «Левеня»,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка

Секція BD
Рутинно-орієнтований
підхід у ранньому втручанні
Ганна Кукуруза,
виконавча директорка
БФ «Інститут раннього
втручання»

14:30–15:00

Кава-перерва

15:00–16:00

Які послуги мають бути
Вчимося толерантності:
у громаді, щоб забезпечити як говорити зі школярами
широку інклюзію?
про інакшість

Як побудувати дружнє
середовище, вільне
від цькування

Маріанна Онуфрик,
керівниця ГО
«Соціальна Синергія»

Катерина Гольцберг,
дитяча та сімейна
психологиня, членкиня
Професійної Асоціації
дитячих аналітичних
психологів

16:00–16:30

Закриття

Юлія Аронова, голова ГО
«Розправлені крила»,
співзасновниця Львівського
кластеру розвитку освіти
і креативності

Готель «Президент»,
вул. Госпітальна 12

ПАРАЛЕЛЬНІ ВОРКШОПИ
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16:00–17:00
8:30–9:30

Реєстрація та вітальна кава

9:30–9:45

Конференц-зала
Відеопривітання від міністерки освіти і науки України Ганни Новосад

9:45–10:20

Конференц-зала
Презентація результатів дослідження «Надання послуг дітям з “групи ризику”
та дітям з особливими освітніми потребами в контексті реформи впровадження
інклюзивної освіти в Україні» та рекомендації для України
Др. Стефанія Алішаускєнє, професорка Інституту освіти Шяуляйського університету (Литва),
головна редакторка наукового періодичного видання «Спеціальна освіта»

10:20–10:45

Конференц-зала
Раннє втручання як запорука успішної інклюзії
Ганна Кукуруза, виконавча директорка БФ «Інститут раннього втручання»

10:45–11:10

Конференц-зала
Досвід переходу дітей із раннього втручання до інклюзії в дитячому садку
Анна Балух, фахівчиня соціальної роботи НРЦ «Джерело» (Львів)
Ольга Пацута, директорка ІРЦ Сихівського району міста Львова

Конференц-зала
Як налагодити співпрацю ІРЦ
з батьками та школою
Др. Стефанія Алішаускєнє
професорка Інституту освіти
Шяуляйського університету
(Литва), головна редакторка
наукового періодичного
видання «Спеціальна освіта»

17:00–17:05
17:05–18:05

Секція АС
Успішна інклюзія: роль і місце
громадських організацій
(Частина 1)
Наталія Головко, ГО «Асоціація
захисту прав та допомоги людям
з інвалідністю «Відкриті серця»
(Вінниця)
Наталія Алексєєва,
ГО «Ангел дитинства» (Дніпро)
Олена Кравченко,
ГО «Повір у себе» (Маріуполь)
Сергій Піщулін, ГО «Аутизм.
Свідоме батьківство» (Запоріжжя)
Юлія Аронова,
ГО «Розправлені крила» (Львів)

Секція BD
Що робити школі, якщо
дитина – з родини
у складних життєвих
обставинах (СЖО)
Дар’я Касьянова, директорка
з розвитку програм
СОС Дитячі Містечка Україна

Перерва
МКФ для інклюзії
Маріанна Онуфрик,
керівниця ГО
«Соціальна синергія»

Успішна інклюзія: роль і місце
громадських організацій
(Частина 2)

11:10–11:30

Конференц-зала
Відповіді на запитання до експертів із теми раннього втручання
Ганна Кукуруза, виконавча директорка БФ «Інститут раннього втручання»
Анна Балух, фахівчиня соціальної роботи НРЦ «Джерело»
Ольга Пацута, директорка ІРЦ Сихівського району міста Львова
Альона Тихоніна, ГО «Широке коло»
Анастасія Костенко, ГО «Широке коло»

11:30–11:45

Кава-перерва

11:45–12:30

Конференц-зала
Фінансування та інші питання впровадження інклюзії
Валентина Хіврич, генеральна директорка директорату
інклюзивної та позашкільної освіти МОН

12:30–12:40

Відео: Приклад успішної роботи інклюзивно-ресурсного центру

12:40–13:00

Конференц-зала
Які перешкоди у впровадженні інклюзії вже знято, а що ще планується в найближчі роки
Любомира Мандзій, заступниця міністерки освіти і науки України

13:00–14:10

Обід + поселення

Григорій Баран, менеджер програми «Соціальний
капітал» Міжнародного фонду «Відродження»

14:10–14:15

Відео: Коли для села освіта в пріоритеті

Валентина Хіврич, генеральна директорка
директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН

Юлія Найда,
Координаторка Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком»

14:15–15:30

Конференц-зала
Панельна дискусія. Як пришвидшити зменшення перешкод у впровадженні інклюзії?
Любомира Мандзій, заступниця міністерки освіти і науки України
Младена Качурець, заступниця міністерки охорони здоров'я України
Віталій Музиченко, заступник міністерки соціальної політики України
Микола Кулеба, уповноважений Президента України з прав дитини
Др. Стефанія Алішаускєнє, професорка Інституту освіти Шяуляйського університету (Литва),
головна редакторка наукового періодичного видання «Спеціальна освіта»

Др. Стефанія Алішаускєнє, професорка Інституту
освіти Шяуляйського університету (Литва),
головна редакторка наукового періодичного видання
«Спеціальна освіта»

Спікери:
Еріка Жабова, проєктна менеджерка
Фонду відкритого суспільства, Словаччина

Модератор: Іванна Коберник,
співзасновниця ГО «Смарт освіта»
15:30–16:00

Кава-перерва

18:05–19:00

Ірина Шульга, ГО «Особливі діти» (Одеса)
Наталія Сергієнко, БФ Інститут раннього втручання,
батьківський клуб «Світанок» (Харків)
Наталія Вавілова,
ВБО Даун Синдром (Київ)
Олена Скрипко,
Всеукраїнський форум «Батьки за раннє
втручання», національна координаторка
Вечеря
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09:00–09:20

Підготовка вчителів до інклюзивної освіти: європейська перспектива
Антоула Кефалліноу, проєктна менеджерка Європейської агенції
з питань особливих освітніх потреб та інклюзивної освіти

09:20–10:35

Конференц-зала
Панельна дискусія. Як навчати вчителів?

Секція BD
Круглий стіл «Професійний профіль
асистента вчителя: міжнародний
і національний досвід».

Віра Ремажевська, директорка НРЦ «Левеня»,
кандидатка педагогічних наук, доцентка

Божідар Ніколіч, виконавчий директор
Romanipen, президент Асоціації
педагогічних асистентів Сербії – APAS

Наталія Софій, директорка Всеукраїнського
фонду «Крок за кроком»

Олена Мартинчук, доцентка Київського
університету імені Бориса Грінченка,
Україна

Алла Колупаєва, докторка педагогічних наук,
професорка, член-кореспондент НАПН України
Богдан Ярема, керівник освітніх програм Представництва
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Модератор: Галина Титиш,
очільниця ГО «Смарт освіта»

Оксана Федоренко, Київський університет
імені Бориса Грінченка, Україна

