ПРОЕКТ «РОЗВИВАЄМО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
У ДИТЯЧИХ САДКАХ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ»
Тривалість проекту: вересень 2018 року – січень 2019 року
Інклюзивна освіта є одним із головних пріоритетів освітніх реформ. Багато змін
було здійснено на рівні початкових шкіл, пов'язаних з концепцією Нової
української школи та запровадженням нових освітніх стандартів для початкової
освіти.
Проте, є велика потреба розвивати інклюзивну освіту на рівні закладів дошкільної
освіти, враховуючи, що дошкільний вік є максимально сприятливий до втручань.
Педагоги дошкільних груп потребують підтримки в організації інклюзивного
освітнього середовища, врахуванні індивідуальних особливостей усіх дітей,
особливо тих, хто найбільше цього потребує - дітей з особливими потребами та їх
батьків.

Мета проекту – розвиток компетентностей педагогів закладів дошкільної освіти в 35-ти
громадах Донецької та Луганської областей для забезпечення інклюзивної освітньої
практики, приділяючи особливу увагу дітям з особливими освітніми потребами та їхнім
батькам.
Цілі проекту:
Підготувати 35 дошкільних команд Донецької і Луганської областей для
роботи в інклюзивному середовищі, що сприятиме розвитку інклюзивних
цінностей: поваги до багатоманітності та забезпечення благополуччя дітей.
Надати наставницьку підтримку командам закладів дошкільної освіти у процесі
використання нових практик у роботі з дітьми та батьками.
Забезпечити підтримку батьків дітей з особливими потребами шляхом створення
груп взаємопідтримки батьків.

Заходи проекту:
1. Тренінги для команд закладів дошкільної освіти.
Загальна мета тренінгів - розвиток компетентностей учасників для роботи в
інклюзивному середовищі з активною участю батьків та місцевих громад.
Основні питання: розуміння концепції інклюзивної освіти, розвиток навичок
створення інклюзивного середовища, реалізації інклюзивної освітньої практики,
забезпечення індивідуалізації й диференціації освітнього процесу, у тому числі
розроблення індивідуальної програми розвитку, робота в команді, залучення батьків,
співробітництво з інклюзивно-ресурсними центрами, наставництво, робота з
дорослими.
Результат - підготовлені команди, які проводитимуть семінари в закладах
дошкільної освіти та надаватимуть наставницьку підтримку іншим педагогам.

2. Тренінги в закладах дошкільної освіти.
Для досягнення більшого впливу, аналогічні тренінги були проведені для всіх
дошкільних працівників закладів освіти, включаючи активних батьків для кращого
розуміння концепції інклюзивної освіти та її принципів.
1213 учасників серед них: 656 педагогів, 330 технічний персонал, 227 – батьків
представників батьківського комітету.

3. Наставництво.
Для надання практичної підтримки педагогам були організовані наставницькі візити у
кожний заклад дошкільної освіти.
Мета – надати практичну допомогу у реалізації практики інклюзивного навчання, у
тому числі роботи в команді, визначення заходів підтримки дитини та педагогів.
4. Регіональні тренінги для інструкторів.
Проведено тренінг для підготовки інструкторів, які працюватимуть з батьками, у тому
числі з батьками дітей з особливими потребами, в закладах дошкільної освіти учасниках проекту.
До участі у тренінгах запрошені психологи закладів дошкільної освіти, представники
місцевих громадських організацій, центрів практичної психології. Пріоритет у виборі
учасників тренінгу був зосереджений на тих, хто брав участь у тренінгах КиєвоМогилянської академії під час попередніх проектів з ЮНІСЕФ.
Мета тренінгу – посилити навички спілкування з батьками дітей з особливими
потребами та надання підтримки шляхом розвитку власного потенціалу - групи
підтримки батьків.

5. Семінари для батьків.
П'ять семінарів для батьків були проведені інструкторами на базі кожного закладу
дошкільної освіти. Мета цих семінарів – покращення знань та досвіду батьків щодо
розвитку соціальних та емоціональних компетенцій серед своїх дітей; створення
інклюзивного середовища;
обговорення потреб батьків, можливих способів
забезпечення підтримки, розвиток навичок створення груп підтримки батьків.
У 35 закладах дошкільної освіти проведено 208 занять з батьками, які відвідали
426 батьків.

