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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ-ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ «ОСОБЛИВІ ДІТИ В КЛАСІ – ТОНКОЩІ НАВЧАННЯ»
Найменування освітньої опції: Особливі діти в класі – тонкощі навчання.
Напрям: психологічний супровід навчання дітей з особливими освітніми
потребами у загальному шкільному середовищі, створення безпечного та
інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж
життя.
Мета: підвищення рівня компетенції освітян щодо роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами, а також розвиток загальних і фахових
компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в освітній та інших
галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, батьківством, дітьми,
допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Юлія Букіна, дитячий та
сімейний
психолог,
нейропсихологиня,
спеціалістка
з
тілесно-орієнтованої
терапії,
використання метафоричних асоціативних карт
і піскової терапії у роботі з дітьми і дорослими.
Працює з дітьми із розладами аутичного спектру,
за підтримки МОНУ брала участь у створенні
онлайн-курсу «Протидія та попередження булінгу
в закладах освіти».
«Господи, дай мені розум і душевний спокій
прийняти те, що я не в силах змінити, мужність
змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне
від іншого»
(Р. Нібур)

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
майстер-класи і лекції.
Цільова аудиторія: вчительство початкових класів.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 7 годин (або 0,25 кредиту ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 1,5 години 1 раз на тиждень, загалом
4 тижні – очно; 1 година – самостійна робота.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст: до програми включено теоретичну та практичну інформацію щодо
дітей з особливими освітніми потребами. Невелика за змістом теоретична
частина окреслить, які у дітей можуть зустрічатися особливі потреби у
загальному навчанні, складе у вчителів розуміння про загальні механізми
синдромів і порушень у дітей. Практична частина буде корисною певними
методиками, техніками та спеціальними педагогічними прийомами. Завдяки ним
вчитель зможе налагодити контакт з дитиною з особливими освітніми
потребами, організувати навчальний процес, враховуючи особливості дитини,
включити дитину до соціальних взаємодій тощо.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
- психологічна компетентність;
- емоційно-етична компетентність;
- компетентність педагогічного партнерства;
- інклюзивна компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя;
- рефлексивна компетентність.

Загальні:
- інформаційна;
- психологічна;
- соціальна;
- суспільно-корисна;
- методико-дидактична;
- продуктивна.
Очікувані результати навчання: краще розуміння поведінки та потреб дітей
такої категорії, освоєння вчительством ефективних методів навчання дітей з
особливими освітніми потребами, налагодження продуктивного навчального
процесу таких дітей зокрема, та усього класу в цілому.
Мінімальна кількість осіб в групі: 7 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 15 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується
в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 160 грн., обсяг – 7 годин, загальна вартість –
1120 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/specialkidsinclass.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

