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П

роект спрямовано на розвиток спроможностей ромських батьків забезпечувати всебічний розвиток своїх дітей і надавати необхідну підтримку у процесі їхнього навчання. Довготривалий очікуваний результат проекту – успішне навчання й розвиток ромських
дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.
Зазначена мета реалізується через організацію діяльності центрів підтримки ромських
батьків у Закарпатській, Черкаській, Волинській та Одеській областях. Центри були створені
протягом 2013–2015 років Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Ромської
програмної ініціативи Міжнародного фонду Відродження та Фонду Відкритого суспільства
(ініціатива «Копачі Рома», програма «Раннє дитинство») в рамках проекту «Поширення
досвіду центрів для батьків у ромських громадах».
МЕТА ПРОЕКТУ

Р

озвиток потенціалу ромських батьків дітей віком від народження до 6-ти років у забезпеченні необхідної підтримки своїм дітям для успішного розвитку та подальшого навчання, а також у процесі захисту та відстоювання прав своїх дітей, зокрема права на якісну
дошкільну та початкову освіту.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
Створення центрів для батьків у ромських громадах
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ ДЛЯ БАТЬКІВ
o
o
o
o

Проведення навчальних занять для батьків
Консультації батьків
Проведення зустрічей, свят, майстер-класів та ін.
Проведення семінарів з поширення досвіду створення
центрів для батьків.
До своєї роботи центри залучають представників місцевих
громад і громадських організацій, які мають досвід роботи з
дошкільнятами та їхніми батьками, представляють інтереси
ромських громад, департаментів освіти, представників ВНЗ.
Навчальні заняття для батьків проводяться за двома програмами: «Впевнене батьківство» та «Готуємось до школи».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЦЕНТРУ:
Програма «Впевнене батьківство» складається із двох програм: програма для батьків
дітей віком від народження до 3-х років і програма для батьків дітей віком від 3 до 6-ти
років. Обидві базуються на переконанні, що
батьки – це найперші вчителі для своїх дітей.
Але батьків теж слід учити – бути хорошими
наставниками, взаємодіяти в родині тощо.
Програма «Готуємось до школи» допомагає
батькам дітей віком від 4 до 6-ти років підготувати дітей до навчання у школі за допомогою занять, цікавих як для дітей, так і для самих батьків. Особливо це актуально для родин,
де діти не відвідують дитсадок. Найбільше уваги приділяється розвитку базових навичок
грамотності та лічби, розвитку мотивації до навчання. Хоча реалізація цієї програми розрахована на 9 місяців, її можна легко адаптувати до конкретних потреб родин.

Підготовка інструкторів для роботи з батьками в центрах
З метою підготовки інструкторів по роботі з батьками тренери проекту проводять семінари з таких питань:
o
o
o
o

Особливості роботи з дорослою аудиторією
Використання методів активного навчання
Методи залучення батьків до занять у центрі
Робота за навчальними програмами «Готуємось до школи» та «Впевнене батьківство

Наставницька підтримка
Координатор і консультанти проекту надають наставницьку підтримку інструкторам центрів з таких питань:
o Планування занять з батьками
o Складання розкладу занять
o Організація та проведення майстер-класів, виставок, свят та інших культурно-масових заходів
o Ведення поточної документації – журналу відвідування, портфоліо родин, які відвідують центр
Запровадження навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості»
Навчальний курс призначено для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, які
в подальшому будуть забезпечувати підготовку та професійний розвиток педагогів для роботи з ромськими дітьми, а також з дітьми з інших соціально вразливих груп.
Мета курсу – забезпечити готовність вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових
класів загальноосвітніх навчальних закладів у пілотних
областях до роботи з ромськими дітьми в умовах інклюзивного навчання, ураховуючи індивідуальні особливості розвитку ромських дітей, їхні потреби та інтереси, з активним залученням батьків.

