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Події
У рамках програми «Українська книга» вийшло шість видань шрифтом Брайля
На початку року фонди спеціалізованих бібліотек для осіб із вадами зору поповнилися шістьма
назвами видань, які вийшли за підтримки Держкомтелерадіо у рамках бюджетної програми
«Українська книга». Зокрема, шрифтом Брайля у видавництві УТОСу вийшли, профінансовані
державою, дві книги вибраних поезій незрячого поета Василя Лящука «Запахла нехворощ і
м’ята». ТОВ «Антологія» видала збірки вибраних творів Тараса Шевченка у 5-х частинах та
Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною. Іntermezzo. Тіні забутих предків» у 3-х частинах.
Дізнатися більше…

15 січня 2016 року стартувала Всеукраїнська Акція «Соціальні послуги – для людей
з інтелектуальними порушеннями»
В Акції беруть участь 62 громадські організації із 18 регіонів України. У Києві – це “Школа
Життя”, БТ “Джерела. У Київській області – Фонд допомоги інвалідам “Добродій”, у Вінницькій
області – “Асоціація захисту та допомоги інвалідам “Відкриті серця”, у Дніпропетровській
області – ГО “Ангел дитинства”, у Донецькій області ГО “Щире серце”, у Житомирській області
центр реабілітації “Промінчик” у Хмельницькій області – Фонд соціального захисту та
реабілітації інвалідів, у Львівській області товариство захисту дітей-інвалідів “Надія” та ще
багато інших організацій. Щоденно, до акції долучаються різні громадські організації з усіх
куточків України. Дізнатися більше…

Дослідження з питань виконання Конвенції ООН «Про права людей з інвалідністю»

Науково-методичний центр інклюзивної освіти спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» та Національною асамблеєю інвалідів України розпочинає дослідження з питань
виконання Конвенції ООН «Про права людей з інвалідністю», а саме статті 7 «Діти-інваліди»,
статті 11 «Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації», статті 24 «Освіта». Дізнатися
більше…

Корисні ресурси
Інклюзивна освіта в Україні: досвід, проблеми і великі сподівання
Створення рівних можливостей для всіх громадян без винятку – незалежно від їх соціального
статусу, стану здоров’я, віку чи інших показників – одне з основних завдань для суспільства, що
прагне розвиватися у демократичному напрямку. Інклюзивна освіта – це здобуток цивілізованої
демократичної освітньої системи, що покликаний стерти принизливі кордони, які виникають
стосовно людей із інвалідністю.
Інклюзивний освітній процес передбачає інтеграцію дітей із інвалідністю до типових
навчальних колективів, що підкреслює цінність кожного для суспільства. Організація
інклюзивно-освітньої платформи у звичайній школі чи то дитячому садку дає можливість дітям
із інвалідністю не замикатися у собі, не боятися світу і не комплексувати стосовно своєї
інакшості. Дізнатися більше…

Інклюзивна освіта: як особливі діти вчаться в школах Лос-Анджелеса
У США інклюзивна освіта обов'язкова для особливих дітей. Про те, як живуть і навчаються діти
з особливими потребами в Лос-Анджелесі розповість гостя доктора Комаровського Юля.
Дізнатися більше…

Особливі діти: 12 речей, які не можна говорити батькам дитини з особливими
потребами
Джеймі Пектон, мама, яка виховує дитину з аутизмом, написала гід по тому, як уникнути
незручності, коли ви хочете підтримати батьків дітей з особливими потребами. 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

