«Психологічна підтримка учасників освітнього процесу
в умовах воєнних дій»
Саме сьогодні, коли вся країна відзначає День Державного Прапора, стартував
Тижневик вебінарів від Міністерства освіти і науки України Державної установи
«Український інститут розвитку освіти», видавництва «Ранок» та ГО «Підтримай дитину».
І розпочав наш Тижневик вебінар для керівників та вихователів-методистів закладів
дошкільної освіти з теми «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах
воєнних дій».
Запровадження військового стану в країні в зв’язку зі збройною агресією російської
федерації внесли значні корективи в діяльність всієї освіти. У реаліях сьогодення особливо
значущим є розуміння, що життя та психологічне благополуччя дітей - є найвищою цінністю.
Франклін Рузвельт писав: «Єдине, чого ми маємо боятися - це сам страх». А щоб було
зрозуміло, пропонуємо розбиратися разом з кваліфікованими спеціалістами, що допоможуть
навчитися регулювати тривогу, підтримувати один одного у стресових ситуаціях. І перший
вебінар за участі ГО «Підтримай дитину» в межах Всеукраїнського онлайн марафону відбувся
03 серпня 2022 для педагогічних працівників з теми «Психологічна підтримка дітей в умовах
війни».
Психолочічної підтримки в умовах воєнних дій потребують не лише діти дошкільного
віку, а й усі учасники освітнього процесу, зазначила спікер вебінару Світла Нерянова,
начальниця відділу дошкільної освіти Міністерства освіти.
З вітальним словом звернулась до всіх учасників Алла Регент, методистка відділу
дошкільної та початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти».
Спікери заходу:




Тетяна Костенко, кандидат психологічних наук, завідувач відділу Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Ольга Набоченко, кандидат педагогічних наук, державний експерт з питань
інклюзивної освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільною та інклюзивної
освіти МОН;
Катерина Довгопола, кандидат психологічних наук, дитячий психолог, старший
науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України, волонтерка проекту «Підтримай дитину».

Зустріч була професійною та дієвою, адже учасники заходу мали можливість
отримати:




відповіді на важливі запитання щодо надання психологічної підтримка учасників
освітнього процесу у стресових ситуаціях,
рекомендації щодо організації інклюзивного навчання для дітей, що мають
психологічну травму,
поради як організувати перебування дітей дошкільного віку у сховищі.

Під час зустрічі виникали різні технічні нюанси, але завдяки професійності незмінного
модератора Ольги Косенчук, - кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу

дошкільної та початкової освіти державної установи «Український інститут розвитку освіти» вебінар відбувся успішно!
Переглянути зустріч можна за покликанням та з офіційної FB-сторінки УІРО.
За підсумками тестування всі учасники отримають електроні сертифікати.
Звертаємо вашу увагу, щодо питань отримання/не отримання сертифікатів потрібно
писати на пошту видавництва Ранок e-ranok@ukr.net.
Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції у реєстраційній формі або на електронну пошту:
maya.sushkova@ranok.com.ua
Техпідтримка заходів: e-ranok@ukr.net
#дошкілля #дошкільна_освіта #дошкільнаосвіта

