РАЗОМ 2020
Передісторія
Влітку 2018-го року зустрілися ініціативні та проактивні дівчата з Освіторії та Бачити серцем і
подумали, чого ж не вистачає українській освіті для впровадження інклюзивної освіти. Та
зрозуміли, що корінь проблеми лежить у відсутності кваліфікованої підготовки кадрів, які з
дітьми в школах працюють. І вирішили їм допомогти та створили Проєкт з підтримки
інклюзивної освіти в Україні «РАЗОМ».

Чому ми це робимо?
Бо в Україні за офіційною статистикою близько 165 000 дітей з особливими освітніми
потребами (ООП). Насправді ж, точної цифри не існує…
За звітами МОН нині близько 22% шкіл вже є інклюзивними. Однак в середньому – це 2
класи на школу, в яких навчаються 1-2 дитини з ООП.
Тож лише близько 7% з цих дітей навчаються в інклюзивних класах в загальноосвітніх
школах. А загальний показник інклюзії в Україні становить 7% та є найнижчим в Європі.
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ПІЗНАВАТИ СИЛЬНІ СТОРОНИ ОДНЕ ОДНОГО
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МРІЯТИ І ДІЯТИ
ЗМІНЮВАТИСЯ І ЗМІНЮВАТИ

Що ми зробили за час існування проєкту?
Успішно реалізували 3 навчальні курси впродовж 2018-2019 н.р.
Прокачали 50 учасниць та учасників з 500 аплікантів
Відшукали та співпрацювали з 30 професійними спеціалістами в сфері корекційної педагогіки,
психології, соціальної роботи, інклюзивної освіти, юридичної та інших сфер

Що нового в курсі РАЗОМ 2020?
Поглибили теоретичну частину до 144 годин по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами,
під час яких учасники навчаються працювати з різними нозологіями, опановують основи

психологічного супроводу родин в умовах інклюзивного навчання, навчаються розробляти
індивідуальну програму розвитку для дитини та підкріплюють все це знанням юридично-правової
бази;
Організували 100 годин унікальної практики, відпрацювання навичок при роботі з дітьми з
комплексними порушеннями в інклюзивному таборі Космотабір та/або студії розвитку Open4U та
Творчій майстерні «ТАК»;
Змінили структуру курсу: перший та останній модулі загальні про організацію інклюзивного
навчання, законодавчу базу, психологічну підтримку та статеве виховання; 2-5 модулі –
вузькоспеціалізовані по роботі з дітьми з конкретними нозологіями. Таким чином відповідаємо на
запит профільних спеціалістів та батьків, аби учасники могли долучатися до окремих модулів та
навчатися саме тому, заради чого приходять та з чим мають справу у житті.
Розширили курс, та відповіли на запит аудиторії – додали сферу дошкільної інклюзивної освіти.

Детальніше по програмі та структурі курсу – тут: https://cutt.ly/breV3IO
Під час курсу ви отримаєте, окрім знань та практичних умінь:
•
•
•
•
•

роздаткові матеріали,
розроблений спеціально для вас блокнот-посібник з теми інклюзивної освіти,
щодня під час навчання по 2 кава-брейки,
методичну підтримку та супровід від наших експертів,
сертифікат із зазначенням годин проходження як кожного модулю, так і курсу.

Кому цікавий курс?
Передусім курс РАЗОМ для:
•
•
•
•

вчителів інклюзивних класів;
вихователів садочків;
асистентів вчителів та дитини;
психологів, корекційних та соціальних педагогів.

Але також будемо раді представникам громадського сектору, адміністраторам та власникам
інклюзивних центрів розвитку дітей, організаторам інклюзивних культурних проектів,
журналістам, які пишуть на такі теми, батькам тощо.

А що ж після?
o Працюємо в класах, центрах, садочках, де навчаються діти з особливими освітніми
потребами;

o Допомагаємо сім’ям, де виховуються діти з особливими освітніми потребами;
o

Продовжуємо навчання та занурюємось у вузьку спеціалізацію;

o Стаємо регіональним амбасадорами проєкту РАЗОМ та масштабувати його на всю
країну.

Які умови участі?
Цього разу курс є платним, та є можливість обирати опцію:
1) повна вартість курсу (6 модулів) – 10 000 грн
2) пакет «3 з 6» модулів - 6000 грн
3) при сплаті по-модульно - 2500 грн
4) знижка для команд (від 2 осіб з однієї установи) – 15%

Наразі ми також шукаємо можливості аби забезпечити декільком найбільш вмотивованим учасникам
участь на грантовій основі.
Грант покриває всі витрати на навчання. Проживання та проїзд сплачуються учасниками самостійно..

Також це чудова можливість для місцевих громад та бізнесів підтримати освітян свого міста, району
чи області та розвивати інклюзію в Україні шляхом розвитку людського капіталу ;)

Останній термін подачі заявки - 31 січня.
Відбір та підтвердження участі – до 10 лютого
Старт – 21 лютого.

Готові? :) Тоді поїхали реєструватися і змінювати ставлення до дітей з особливими освітніми
потребами!

Реєстраційна форма тут - https://forms.gle/hvtEyZqZpowVLFTa9

