Управління і методична служба

У ФОКУСІ: ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

ОРГАНІЗАЦІЯ
ЄДИНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Досвід Святошинського району міста Києва
Олена ІВАНЮК,
директор інклюзивно-ресурсного центру № 8
Святошинського р-ну м. Києва;
Валентина БОБИР,
головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти,
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
в м. Києві державної адміністрації

Успішність упровадження інклюзивної освіти зале
жить від багатьох чинників. Серед них підтримка проекту на різних рівнях — від колективу
закладу до місцевого управління освіти, від дітей до батьківської громади. Своїм досвідом
забезпечення широкої взаємодії діляться педагоги одного з районів столиці.

Р

івень розвитку інклюзивної освіти — один
з показників, що демонструє сформованість
культурних та моральних цінностей, високий рі
вень суспільної свідомості громади.
Узявшись за впровадження інклюзії, ми вияви
ли низку перешкод на цьому шляху: наявність
ментальних бар’єрів у суспільстві та недостат
ній рівень готовності закладів освіти до надан
ня якісних послуг дітям з особливими освітніми

потребами (дисбаланс фахової підготовки пе
дагогів, невідповідність облаштування більшості
дитсадків та шкіл, недосконала модель співпраці
ключових осіб, задіяних в упровадженні інклюзії
в освітній простір).
Для розв’язання цих проблем фахівцями
управління освіти, молоді та спорту Святошинсь
кої районної в місті Києві державної адміністра
ції розроблено стратегію створення єдиного
інклюзивного освітнього просто
ру в цьому районі столиці, виходячи
з цілей, потреб, можливостей і здіб
ностей учасників освітнього процесу
та цілей, потреб і ресурсів громади
району.

ВИВЧЕННЯ СИТУАЦІЇ

З пісочком кінетичним охоче ми граємо,
Моторику й мовлення так розвиваємо.
(Фото надане авторами. ЗДО № 747, м. Київ)
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Робота розпочалася з вивчення
даних про кількісно-якісний склад
здобувачів освіти, педагогічної гро
мади та аналітичної інформації про
кількість дітей, обстежених фахівця
ми районної психолого-медико-пе
дагогічної консультації за певними
нозологіями. До збирання аналітич
ної інформації були залучені вчителілогопеди шкільних логопунктів.
Для прикладу подаємо орієнтов
ний план заходів цього етапу.
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Управління і методична служба
План заходів організаційно-підготовчого етапу
№
з/п

Завдання

Термін

1

Опрацювати нормативно-правову базу, що охо
плює питання освіти дітей з особливими освітніми
потребами

До 01.07.20__
(з постійним урахуванням
змін у нормативній базі)
До 08.06.20__

2

Розробити форми для отримання необхідної ін
формації від:
• закладів загальної середньої освіти;
• логопедичних пунктів шкіл;
• закладів дошкільної освіти;
• районної психолого-медико-педагогічної
консультації;
• управління охорони здоров’я

3

Зібрати, узагальнити та проаналізувати отриману
інформацію

До 18.06.20__

4

Вивчити передовий досвід створення та організа
ції діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

До 01.07.20__

Розробити стратегію та план створення єдиного
інклюзивного освітнього простору на базі закладів
освіти району

До 15.08.20__

5

Виконавець

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ
Для досягнення поставленої мети ми спланували роботу в кількох напрямах, склавши своєрідні
маршрути розвитку інклюзії в закладах освіти Святошинського району.

МАРШРУТИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗІЇ

1

3

“Лінза інклюзії”
Посилення уваги громади до
необхідності визнання унікальності та цінності кожного.

2

Організація середовища
Облаштування безбар’єрного
простору на засадах
універсального дизайну.

Співпраця ключових осіб

4

Різноманітні комунікації між учасниками освітнього процесу, фахівцями
районного управління освіти та органів виконавчої влади, організаціями
соціального і медичного забезпечення населення, науковцями, представниками громадських об’єднань.

Модифікація курикулуму
Адаптація і модифікація
освітніх програм, освітнього
середовища, оновлення
педагогічного інструментарію
на засадах дитиноцентризму.

Ці маршрути реалізувались у запланованих заходах.

ЗАВАНТАЖТЕ форми для збирання інформації: dv.in.ua/2018-10/р11
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ЧИТАТИ ДАЛІ
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ЧАС ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ
на 2019 рік!
Обирайте зручний для вас спосіб

НА ПОШТІ
ІНДЕКСИ
“Дошкільне виховання” 74140
“Палітра педагога” 40296
“Джміль” 40295
Комплект 95989
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

