
Італійсько-український проєкт «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та
Чернівецькій області – Україна»

Учасники-партнери
Італійські – Municipality of Ferrara, Comprehensive Institute Nr. 6 «Cosmé

Tura» of Ferrara,
Social Cooperative «Il Germoglio» of Ferrara,
Social Cooperative «La Città Verde» of Pieve di Cento (Bologna),
Association Italia-Ucraina (Bologna),
Association «Croce Verde» (Green Cross) of Meldola-Predappio
(Forlì-Cesena)

українські – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
ЗОШ № 24 м. Чернівці,
Громадська організація «Особливі серед нас» (м.Чернівці),
Центр реабілітації «Дзвіночок»,
Асоціація «Добрі люди Буковини» (м. Кіцмань).

Фінансова підтримка Regione Emilia-Romagna (Italy).

Координатори
Федеріка Группіоні - координатор Association IBO-Italia (Italy)
Іван Сандулович - представник Асоціації «Італія-Україна (Болонья)»
Лариса Платаш – доцент ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Терміни: 2019-2021 р.
2019 р. – 1-й етап «Інклюзивна освіта в Чернівецькій області, Україна»
Мета: моніторинг потреб в інклюзії; розвиток інклюзивної освіти в Чернівцях
та Чернівецькій області; сприяння у підготовці працюючих педагогів та
студентів вищого навчального закладу до роботи в інклюзивному середовищі.
2020р. – 2-й етап  «Мені не байдуже : інклюзивна освіта в Україні»
Мета: організація освітніх тренітнгів про досвід та практичні приклади з
італійських реалій; просування інклюзії в Україні; сприяння у підготовці
працюючих педагогів та студентів закладу вищої освіти до роботи в
інклюзивному середовищі.
2021 р. – 3-й етап «Усі включення: шкільний та батьківський догляд в
Україні»
Мета: підтримка шкільної інклюзії та батьківства в Україні; сприяння
забезпеченню справедливої та інклюзивної освіти, а також можливостей
навчання всіх.



2020 рік

11 листопада - 02 грудня 2020 р. організовані онлайн-тренінги (7 навчальних
засідань) для викладачів та студентів денної та заочної форм навчання, а
також педагогів-практиків м. Чернівці.

Учасники з ЧНУ: 11 викладачів, 81 студент,
в т.ч.
факультет педагогіки, психології та соціальної роботи -7 викладачів, 57
студентів;
факультет математики та інформатики – 4 викладачі, 6 студентів;
інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук – 2 студентів,
філологічний факультет – 6 студентів;
факультет фізичної культури та здоров’я людини – 2 студентів.
інститут біології, хімії та біоресурсів – 5 студентів
факультет іноземних мов – 3 студентів.

Від кафедри педагогіки та соціальної роботи учасниками стали 3 викладачів
(Платаш Л.Б., Коса Н.С., Тимчук Л.І.) та 12 студентів спеціальності
«Соціальна робота» (Антонюк Іванна, Жупанська Олександра, Бомпа
Флоріна-Лоредана, Корж Вадим, Гречана Тетяна, Лагнюк Тетяна, Мостовюк
Анна, Андрусяк Вікторія, Мотрюк Світлана, Піц Інна, Анатійчук Світлана,
Марусик Уляна).

17 грудня 2020 р.відбувся підсумковий захід у форматі науково-методичного
семінару за участі італійських партнерів, викладачів та студентів ЧНУ,
освітян області.


