ВІСНИК «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»

Листопад, 2015 (23)

Події
«Навчання з радістю» для дітей з порушеннями розумового розвитку
29 жовтня 2015 року у рамках реалізації проекту «Перспектива 21-3» відбулась Міжнародна науковопрактична конференція «Соціалізація дітей з порушеннями розумового розвитку в умовах
компенсаторного навчання». Дізнатися більше…

Впровадження індивідуальної програми розвитку: планування адаптацій і модифікацій
11 листопада 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка відбувся навчальний семінар з питань інклюзивної освіти для лідерських команд
інклюзивних дошкільних навчальних закладів «Впровадження індивідуальної програми розвитку:
планування адаптацій і модифікацій». Захід проведено науково-методичним центром інклюзивної
освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в
рамках постійно діючої «Школи інклюзивної освіти». Дізнатися більше…

Лілія Гриневич: «Важливо, щоб новий закон «Про освіту» гарантував доступність освіти
для людей з особливими потребами»
На цьому Голова Комітету наголосила 11 листопада 2015 року на засіданні Комітету з питань науки і
освіти Верховної Ради України, на якому було розглянуто 9 питань порядку денного. Дізнатися більше…

Підвищення якості психолого-педагогічного супроводу дітей з розладами аутичного
спектра в закладах освіти
У Міністерстві освіти і науки України за участі директора департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Юрія Кононенка, заступника начальника управління – начальника відділу
забезпечення діяльності Міністра – Олександра Сича, науковців, педагогічних працівників,
представників неурядових організацій та батьків дітей з розладами спектру аутизму відбулось чергове
засідання експертно-консультативної ради з питань аутизму. Дізнатися більше…

Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні,
Азербайджані, Таджикистані, Монголії
24 листопада 2015 року на базі Полтавського спеціалізованого навчально – виховного комплексу №26
«Перші кроки» у межах проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії

в Україні, Азербайджані, Таджикистані, Монголії» відбувся обмін досвідом, учасниками якого були
представники Управління освіти Полтавської міської ради, ПОІППО ім. М.В. Остроградського та гості з
України, Монголії, Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Молдови. Дізнатися більше…

Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні,
Азербайджані, Таджикистані, Монголії на базі ДНЗ №138 м.Києва
25 листопада 2015 року на базі дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 138
Дарницького району м. Києва у межах проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання
Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані, Монголії» відбувся обмін досвідом. Дізнатися
більше…

Усім дітям у Києві мають бути забезпечені рівні права та можливості – Ганна Старостенко
Міська влада ставить перед собою першочергове завдання – забезпечити рівні права та можливості
дітей у столиці та дбати про тих, хто через військові дії на Сході був змушений залишити свої домівки.
Загалом за останній рік місто Київ прийняло більше 11 тисяч дітей-переселенців із зони АТО та Криму.
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під
час звернення до учасників Форуму делегатів дитячих прав. Дізнатися більше…

Марина Порошенко у Нідерландах домовилася про обмін досвідом та співпрацю по
впровадженню інклюзивної освіти в Україні
У рамках робочого візиту Президента України до Королівства Нідерландів Дружина Глави держави
Марина Порошенко зустрілася з голландськими громадськими організаціями, які працюють у сфері
надання послуг і допомоги дітям з особливими потребами в Україні, та відвідала дитячу лікарню
ім.Королеви Вільгельмівни в м.Утрехт. Дізнатися більше…

Представники влади та громадськості обговорили проект закону «Про освіту» в частині
інклюзивної освіти
30 листопада 2015 року у Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання робочої групи з
доопрацювання проекту закону «Про освіту» в частині інклюзивної освіти. За результатами засідання
було запропоновано узгоджені позиції громадських організацій на основі опрацювання міжнародних
норм щодо освіти дітей з особливими потребами та приведено термінологію відповідно до Конвенції
про права інвалідів. Дізнатися більше…

Анонси
Семінар з питань інклюзивної освіти для учасників навчальної програми «Стратегічне
планування інклюзії»
9 грудня 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка (пр-т П.Тичини, 17) відбудеться семінар з питань інклюзивної освіти для учасників
навчальної програми «Стратегічне планування інклюзії» (представники управлінь освіти Запорізької,
Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей). Дізнатися більше…

Навчально-практичний семінар «Моніторинг успішності освітнього процесу для дитини
з аутизмом»

16 грудня 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка (пр-т П.Тичини, 17) відбудеться навчально-практичний семінар «Моніторинг
успішності освітнього процесу для дитини з аутизмом» для заступників директорів з НВР, методистів
ДНЗ, практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ, корекційних педагогів, вихователів, вчителів початкових
класів, асистентів вчителів. Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Мульфільм про мрію. Від дітей з діабетом – до світу дорослих
Асоціація дитячих ендокринологів України за підтримки МОЗ України створила освітній мультфільм
«Історія про мрію. Від дітей з діабетом до світу дорослих». У стрічці розповідається про симптоми
та особливості життя з діабетом, а також ідеться про фактори ризику виникнення діабету II типу в
дорослих. Підвищення інформованості суспільства про хворобу – надзвичайно важливий чинник у
боротьбі з діабетом. Дізнатися більше…

Вийшла друком дитяча збірка для незрячих «Королівна-крихітка та Киць-Киць»
Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами, який впродовж
кількох років діє в Національному університеті «Львівська політехніка», завершив роботу над
публікацією казки Грицька Григоренка «Королівна-крихітка та Киць-Киць». Книгу, котру люб’язно
надало
видавництво
«А-ба-ба-га-ла-ма-га»,
надрукували
рельєфно-крапковим
шрифтом
для українських незрячих дітей. Дізнатися більше…

Програмно-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти
У Львові презентували перше в Україні інтернет-телебачення для людей з вадами слуху
Українці з вадами слуху тепер мають можливість дивитися інтернет-телебачення на мові жестів.
Спеціально підготовлені в Інтернеті телесюжети будуть повністю адаптовані до потреб людей з
обмеженими можливостями. Дізнатися більше…

У Тернополі «особливі» діти малювали картини, які продадуть на благодійному аукціоні
Діти, студенти і дорослі з особливими потребами творили власні картини під час акції «Такі різні – такі
рівні». Учасниками дійства стали ті, хто хотів спробувати себе у ролі художника: учні школи для дітей
зі зниженим слухом, діти з навчально-реабілітаційного центру для хворих на ДЦП, студентка
університету «Україна» та двоє дорослих. Дізнатися більше…
Якщо Ви бажаєте додати, замінити Вашу електронну адресу, відписатися від розсилки Вісника
«Інклюзивна освіта», будь ласка, повідомте нас про це за адресою nmc.io.ippo@kubg.edu.ua.
Відповідальна за випуск: Ворон Марина Василівна, методист НМЦ інклюзивної освіти ІППО.
Контакти НМЦ інклюзивної освіти:
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Адреса: проспект Тичини, 17, каб. 134, м.Київ
Тел./факс: +38(044) 294-30-25
Ел. адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua;
Веб-сайт: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

