
www.mindenkinekbecsengettek.hu

Дзвінок звучить
для всіх!

Резюме програми

«Дзвінок звучить для всіх!»

2011.

Дзвінок звучить
для всіх!





Дзвінок звучить
для всіх!



4



5

Публікація здійснена у рамках проведеного Асоціацією Дауна проекту номер 

HUSKROUA/0901/063 «Дзвінок звучить для всіх!» у співпраці з Медико-соціальним ре-

абілітаційним центром «Дорога життя» (Ужгород, Україна) і Організацією Карітас Сату-

Маре (Румунія). 

Програму прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

буде реалізовано протягом 2007-2013 рр. на зовнішніх кордонах цільових країн-членів 

ЄС та України. Європейський інструмент сусідства та партнерства підтримує транскор-

донну співпрацю на зовнішніх кордонах ЄС.

Загальна мета програми полягає у посиленні та поглибленні співробітництва між Закар-

патською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України і прийнятними та 

додатковими регіонами Угорщини, Румунії та Словаччини у екологічно-, соціально- та 

економічно-сталий спосіб.

Спільним Органом Управління Програми є Національне агентство розвитку Угорщини. 

Веб-сайт Програми www.huskroua-cbc.net.

Ця публікація була підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Зміст публікації є 

предметом відповідальності Асоціація Дауна і жодним чином не може розглядатися як 

відображення точки зору Європейського Союзу.

Автор- Кішарі Карой - голова об`єднання „Down”.

Співавтори: Др. Лайош Гюше -соціолог, директор 

Дитячого Центру; Карой Кішарі - менеджер 

проекту, голова об`єднання „Down”; Др. Аттіла 

Калман Коша - координатор проекту, соціальний 

директор організації „Caritas” (м.Сату Маре); 

Вікторія Пазмань - науковий референт,керуюча 

Центром Раннього Втручання „Чудозамок”; Олег 

Кириленко - координатор проекту, директор 

МСРЦ «Дорога життя»; Каталін Вийконь - PR 

менеджер об`єднання „Down”.

Опубліковано Асоціацією Дауна.

Відповідальний видання: президент Асоціації

До друку підготував: Андраш Войт

Асоціація Дауна

Ніредьгаза, 2011
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ПРИВІТАННЯ РЕДАКТОРА

Я радий, що наша публікація викликала Ваш інтерес і допоможе Вам ознайомитися з по-

дробицями нашого проекту. 

Основними поняттями, які спонукали задум проекту «Дзвінок звучить для всіх!», стали 

толерантність, рівність можливостей і підтримка. Нашою метою було створити таку про-

граму, яка б сприяла зближенню різних соціальних груп і  посиленню суспільної інтегра-

ції людей з обмеженими можливостями. 

Завдяки Програмі транскордонного співробітництва Угорщина-Словакія-Румунія-Укра-

їна, фінансування якої проводить Європейський інструмент співпраці і партнерства 

(ЄІСП), виникла можливість співпраці соціальних груп сусідніх країн. Це дозволило во-

лонтерам і співпрацівникам організацій країн-учасників проекту ознайомитися не тіль-

ки з місцевими досвідами у справі інвалідів і людей зі спеціальними потребами,  а й з 

культурами сусідніх народів. 

Протягом однорічної роботи зав’язалися дружні стосунки, організації принесли у роботу 

один одного нові знання і досвід, що можна віднести також і до результатів проекту. 

Успішний проект спонукає нас до продовження співпраці і подальших пошуків можли-

востей спільної співпраці.

Разом з партнерською співпрацею велику роль в успішності проекту зіграла допомога 

з боку місцевих органів влади, угорського консульства в Ужгороді, сумлінна робота ке-

рівників і педагогів організацій-учасників, яким, користуючись нагодою, я хотів би тут 

висловити велику подяку. 2011 рік оголошено «Роком європейського волонтерства», а у 

нашому проекті взяло участь близько 100 волонтерів, роботу яких треба відзначити як 

зразкову.

Карой Кішарі
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АСОЦІАЦІЯ ДАУНА

Асоціація Дауна була створена 13 років назад батьками, які вважають за необ-
хідне поділитися здобутою на власному досвіді інформацією з тими сім’ями, 
де також народилася дитина з синдромом Дауна. 

Асоціація відкриває можливості і допомагає:

•	Down	Donation: підтримка освітніх закладів, які беруть на себе ран-
ній розвиток розумово відсталих дітей. 

•	Участь	у	програмі Даун-няня, надання позитивних прикладів при на-
родженні дитини з синдромом Дауна. 

•	Down	Shop: веб-магазин продажу прикрас і подарунків, зроблених 
руками розумово відсталих дітей. 

•	У	співпраці	з	обласною	лікарнею	ім.	Андраша	Йоша	функціонує	Даун-
амбулаторія, де необхідні медичні обстеження проводяться позачер-
гово і за один день. 

Програми Асоціації Дауна

 Середньо-європейська освітня програма «Дзвінок звучить для всіх!»

Зважаючи на успішність проведеного у 2009/2010 навчальному році проекту «Дзвінок зву-
чить для всіх!», Асоціація продовжила подібну діяльність у 2011 році в інших містах країни, 
а також за її межами, а саме в Україні та Румунії. Мета проекту: допомога інтеграції людей з 
особливими потребами і сприяня толерантності з боку здорового суспільства. 

Міжнародний день людей з синдромом Дауна у Театрі Комедії (2009, 2010, 2011)

Асоціація Дауна однією з перших 21 березня 2009 року у Міжнародний день людини з син-
дромом Дауна організувала національну подію у Театрі Комедії (Будапешт), де разом 400 
здорових і 200 дітей з синдромом Дауна добре провели час, відвідуючи кольорові, розва-
жальні програми. У 2011 році вже втретє було організовано Міжнародний день людини з 
синдромом Дауна, який відтоді охопив вже більше 1000 учасників і переріс у подію дійсно 
міжнародного масштабу. Цікавою щорічною особливістю акції є те, що актори Театру Коме-
дії у якості волонтерів беруть участь у програмах для дітей. Виступаючі театральні групи зі 
Словакії та Польщі вже постійні гості цієї події. Крім того, багато малих і дорослих відвідува-
чів з сусідніх країн щороку приїздять до Театру Комедії у цей День, коли він перетворюєт 
ься у звичайний будинок розваг. 

Центр раннього розвитку «Замок чудес» у Ніредьгазі 
30 серпня 2011 року відкрився Центр раннього розвитку «Замок чудес» з метою допомоги 
у вихованні дітей, розпізнінні і розвитку дитячих здібностей таким батькам, які вважають 
за важливе, щоб їхня хвора або здорова дитина могла якнайгармонійніше розвиватися.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ КАРІТАС У САТУ-МАРЕ 

Організація Карітас у Сату-Маре – це створене у 1990 році неприбуткове то-

вариство, яке пізніше приєдналося до Румунської Конфедерації Карітас, що 

об’єднує десятки інших подібних організацій країни. Хоча у 1989 році після 

революційних подій організація займалася лише прийманням і розподілом 

гуманітарної допомоги з закордону,  за останні роки коло діяльності Каріта-

са Сату-Маре значно розширилося відповідно соціальним і суспільним по-

требам. 

Сьогодні Організація Карітас Сату-Маре об’єднує 39 відділень Сатумарської і Мараму-

решської областей і працює на основі програм соціального забезпечення, які охоплюють 

чотири напрямки: освітні програми для дітей і молоді, програми для людей з обмежени-

ми можливостями, програми по догляду за людьми похилого віку, соціальні програми. 

Завдяки їм Карітас Сату-Маре на рівні місцевих громад виступає як фактор соціальних 

змін. З цією метою організація підтримує найсучасніші концепції і напрямки у соціаль-

но-політичній сфері, надає кваліфіковані послуги з допомогою 203 співпрацівників, се-

редній вік яких 35 років. Цілеспрямовано і ефективно діє у надзвичайних ситуаціях, під 

час стихійного лиха, і одночасно заохочує місцеву громадськість до активної допомоги у 

процесах суспільного розвитку регіону.    

З метою досягнення цих позитивних результатів Карітас Сату-Маре  підтримує тривалі 

зв’язки з місцевими і обласними адміністративними органами, а також неприбутковими 

організаціями Румунії та інших країн. 
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ	РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ	ЦЕНТР	
«ДОРОГА ЖИТТЯ» (УЖГОРОД)

Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» – це благодійна, неурядова, 
приватна безприбуткова організація, що займається комплексною реабілітацією людей 
з вадами, надає їм соціальну допомогу і представляє інтереси дітей і молоді віком до 35 
років. У центрі діє 5 груп за віковим розподілом, і відвідує його 56 осіб.

З дітьми займаються професійні педагоги, психологи, логопеди, фізіотерапевти, спеціа-

лісти з фізичної реабілітації і флексотерапії, масажисти і медcестри.

Мета роботи:

Надавати дітям і молодим людям з фізичними і інтелектуальними відхиленнями можли-
вості для повної або часткової соціальної адаптації.

Беручи до уваги те, що для повноцінної реабілітації дітей існує насамперед потреба 
батьківської любові і підтримки, центр «Дорога життя» допомагає батькам усвідомити і 
прийняти проблеми своїх дітей, а також стати активними учасниками реабілітаційного 
процесу. Комплексна програма центру допомагає сім’ям, у яких народилася дитина з ва-
дами, або існує підозра наявності яких-небудь відхилень, і створює можливість раннього 
ефективного розвитку дитини. Крім раннього виявлення відхилень, програма надає ре-
комендації щодо комплексного догляду за дитиною і допомогу батькам у їх повсякден-
ному житті. У рамках програми надається підтримка сім’ям від народження до 6 річного 
віку дитини. 

Основна мета роботи центру також підготувати молодих людей з особливими потребами 
до самостійного життя, забезпечити для них можливість зайнятості і інтеграції у суспіль-
ство.

Наш центр, співпрацюючи з Ужгородським Палацом дітей та юнацтва «ПАДІЮН», спор-
тивно-хореографічною студією «Вікторія» (керівник В. Данчин-Брежинська) і коледжем 
мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту,  реалізовує ряд програм, які 
сприяють інтеграції дітей і молоді з обмеженими можливостями здоров’я.

Адреса:

88014 Закарпатська обл.

Ужгород, вул. Нахімова, 3.

Тел./факс: (0312)639366

р/р № 26006000010950

ПAT ”Укрсоцбанк” Київ

EDRPOU 300023

адреса ел. пошти: msrc@ukrpost.ua 

вебсторінка: www.dzvinok.org 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «ДЗВІНОК ЗВУЧИТЬ ДЛЯ ВСІХ!»

Відбір учасників проекту «Дзвінок звучить для всіх!»

автор: Каталін Вийконь - PR менеджер об`єднання «Down»

Перед початком освітнього проекту «Дзвінок звучить для всіх!» одним з перших важливих 
завдань було надати всю необхідну інформацію щодо проекту не тільки його учасникам, 
керівникам і педагогам закладів, що погоджуються прийняти дітей-інвалідів, а й батькам 
інтегрованих дітей, спецшколам і батькам учнів звичайних шкіл. 

У всіх трьох країнах на це сконцентрували великий акцент організації-учасники Програми 
транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщини-Словаччини-Румунії-України, таким чи-
ном табір учасників проекту сформувався у декілька етапів. 

a./ Відбір дітей з обмеженими можливостями

Ніредьгазька Асоціація Дауна, Карітас Сату-Мате і ужгородський Медико-соціальний ре-
абілітаційний центр «Дорога життя» на міському рівні організувала дружні зустрічі сімей, 
на яких батьки дітей-інвалідів мали змогу ознайомитися з проектом «Дзвінок звучить для 
всіх!», а діти взяти участь у розважальній програмі. Після цих зустрічей зацікавлені батьки 
мали звернутися з заявками до визначених організацій, і таким чином їх діти потрапили до 
програми «Дзвінок звучить для всіх!».

б./ Відбір звичайних загальноосвітніх закладів

Звичайні загальноосвітні заклади Ужгорода, Сату-Маре і Ніредьгази отримали коротку 
ознайомчу інформацію про проект «Дзвінок звучить для всіх!» по електронній пошті, або 
телефону, а пізніше керівники цих установ отримали запрошення на зустріч, де за допо-
могою ілюстративного матеріалу мали можливість ознайомитися докладніше з вказаним 
проектом і задати питання. Керівники звичайних дошкільних закладів і шкіл мали у розпо-
ряджені тиждень для того, щоб вирішити, чи мають бажання взяти участь у проекті, а потім 
визначили тих вихователів і педагогів, з якими організації програми HU-SK-RO-UA могли 
співпрацювати у проекті «Дзвінок звучить для всіх!».

в./ Зустріч з педагогами звичайних на-
вчально-виховних закладів
Вихователі і вчителі звичайних закла-
дів у кожній з країн мали можливість 
ближче ознайомитися з програмою у 
рамках спеціально організованих зу-
стрічей, де на їх запитання відповідали 
фахівці. На наступній зустрічі педагоги 
могли познайомитися з тими відібра-
ними дітьми, які за віком, або інтереса-
ми, потрапили у їхню групу, клас.    
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 „З проведенням нашої програми маємо на меті не тільки викликати позитивне 
ставлення суспільної більшості, а й щоб в Угорщині, з використанням відповідних 

методів диференційного виховання, для  якнайбільшої кількості дітей-інвалідів існувала 
легкодоступна можливість раннього розвитку та інтегрованої освіти.” 

Карой Кішарі, президент Асоціації Дауна

Прес-реліз, соціальне дослідження, перший місяць проекту

Прес-реліз про початок Програми 
транскордонного співробітництва 
ЄІСП Угорщина-Словакія-Румунія-
Україна партнери проекту опубліку-
вали у засобах масмедії своїх країн, 
тому спільні зусилля проекту «Дзвінок 
звучить для всіх!” були широко висвіт-
лені не тільки в Угорщині, а й в Україні 
і Румунії. З преси населеня  дізналося 
про те, що у їхньому місті діти з обме-
женими можливостями зможуть раз 
на тиждень у якості однокласника або 
одногрупника відвідувати заняття у 
звичайних школах і дитсадках, а у кін-
ці проекту показати свої досягнення у 
вигляді підготовлених разом зі здоро-
вими дітьми виступів, виконаних влас-
норуч творів. 

Перед початком програми організації-учасники за допомогою соціолога провели соціо-
логічне опитування, роздавши анкети вихователям і дітям відібраних навчально-виховних 
закладів (вихователям незалежно від того, беруть вони безпосередню участь у програмі 
чи ні), а також батькам дітей-інвалідів і педагогам спецшкіл.

Після соціологічного дослідження у всіх трьох країнах розпочався одномісячний цикл 
програми «Дзвінок звучить для всіх!», протягом якого цілий березень діти з синдромом 
Дауна займалися серед здорових однолітків. За цей короткий час дитина з вадами мала 
можливість адаптуватися, познайомитися з новими друзями, а разом з цим і вчителі та ви-
хователі могли на практиці і власному досвіді відчути функціонування програми.  Цей ко-
роткий період був лише розминкою перед осіннім трьохмісячним циклом, коли вже малі й 
дорослі почували себе у більш звичній обстановці.

„Головна мета проекту «Дзвінок звучить для всіх!» – формування громадського 
ставлення, по-перше, з боку дітей загальноосвітніх закладів, а, по-друге, сімей, у яких 

вони виховуються.”

Карой Кішарі, президент Асоціації Дауна
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Відвідування педагогами школи «Дім дітей» у районі Хідегкут (Будапешт)

5 квітня 2011 року до Угорщини 
приїхали співпрацівники наших 
партнерських організацій у Про-
грамі транскордонного співро-
бітництва ЄІСП Угорщина-Сло-
вакія-Румунія-Україна – Карітасу 
Сату-Маре і Медико-соціального 
реабілітаційного центру «Дорога 
життя» (Ужгород). Педагоги про-
вели у Будапешті два дні. 
Після відпочинку з дороги і ко-
роткої екскурсії по місту, гості 
відвідали школу «Дім дітей» у 

районі Хідегкут, де мали можливість спостерігати один цілий шкільний робочий день, де 
вчителі починаючи з 1993/94 навчального року свідомо беруть на себе виховання дітей з 
особливими потребами в умовах інклюзії. Кожен з гостей мав можливість відвідати будь-
який урок і побачити, як на практиці втілюються теорії інклюзивного виховання, а також 
у організованій дискусії з керівником закладу отримати відповіді на цікавлячі їх питання. 

В ході візиту українські і румунські педагоги збагатилися позитивним досвідом, зокрема 
побачили унікальний приклад інтегрованої освіти в одній з найкращих шкіл Угорщини. 
Отримавши відповіді на масу запитань, гості повернулися додому не тільки сповнені вра-
жень, а й маючи позитивний приклад і надію: якщо в Угорщині змогли реалізувати інтегро-
ване виховання, то така можливість існує і в укаїнських та румунських закладах.  

У рамках візиту Асоціація Дауна провела пресконференцію, де голова Парламентської ко-
місії у справах освіти та науки Угорщини Золтан Покорні черговий раз пообіцяв організато-

рам про підтримку і запропонував 
їм можливість на засіданні Парла-
ментської комісії представити свої 
ідеї щодо створення рівноправних 
умов у сфері угорської освіти.

„Я радий, що ініціатива Угорщини 
знайшла своїх послідовників й за 
кордоном. Вважаю важливим, що 
крім подачі прикладу ми повинні 
допомагати і підтримувати закор-
донних учасників проекту «Дзвінок 
звучить для всіх!»”

Золтан Покорні,
голова Парламентської комісмії з питань освіти і науки
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Щомісячні партнерські засідання 

Партнерські організації Програми 
транскордонного співробітництва ЄІСП 
Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 
– Асоціація Карітас Сату-Маре і Меди-
ко-соціальний реабілітаційнийо центр 
«Дорога життя» (Ужгород) разом з Асо-
ціацією Дауна (Ніредьгаза) у процесі 
програми щомісяця проводили  за-
сідання в одній із країн-учасників.  У 
рамках таких зборів три партнерські 

організації складали розпорядок і план проведеня зустрічей педагогів, керівників на-
вчально-виховних закладів і батьків – учасників проекту «Дзвінок звучить для всіх!». 

Метою засідань було не тільки раціанальне проведення програми «Дзвінок звучить для 
всіх!», а й ефективна допомога в процесі формування соціологічного дослідження та зі-
брання спільних ідей щодо підготовки, організації і проведення заключного заходу. 
Влітку, коли шкільна і дитсадкова частина програми «Дзвінок звучить для всіх!» у всіх краї-
нах через канікули відпочивала, в Ужгороді, Сату-Маре і Ніредьгазі розпочалася підготовка 
заключних підсумкових заходів програми. Протягом цього періоду й надалі проводилися 
щомісячні засідання, на яких підсумовуючи результати, витрати і ефективність програми, 
були визначені місця проведення заключних акцій, вирішувалися нагальні питання, що ви-
никли у процесі розробки програми, з метою безпроблемного початку навчального року 
у вересні.

Коротко про перші 3 місяці програми «Дзвінок звучить для всіх!» та інформі-
ційні інтернетні джерела 

Після травневого початку програми 
всі три організації-учасники знову 
зв’язалися з навчально-виховними 
закладами, таким чином у вересні по-
новилися щотижневі відвідування ді-
тьми-інвалідами занять у звичайних 
загальноосвітніх закладах. 
Під керівництвом координаторів про-
екту між вихователями спецшкіл і пе-
дагогами звичайних навчально-вихов-
них закладів виникли добрі стосунки, 
що допомогло полегшити процес інте-
грації дітей з обмеженими можливос-

тями. У Ніредьгазі, Сату-Маре і Ужгороді було виконано ряд фотографій про кожного з ді-
тей-інвалідів – учасників проекту.   Ці світлини були роміщені на веб-сторінках, які таким 
чином стали доступними для масового огляду. 
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На інтернетних сторінках учасники і всі зацікавлені можуть побачити не тільки зроблені на 
уроках фотографії, а й список навчально-виховних закладів, що беруть участь у програмі, 
та іншу докладну інформацію, пов’язану з проектом «Дзвінок звучить для всіх!». На сайтах 
www.mbcs.hu, www.clopotelulsunapentrutoti.org,  www.dzvinok.org-on знаходиться контак-
тна інформація організацій кожної з країн, що беруть участь у проекті, так будь-які заклади, 
зацікавлені програмою «Дзвінок звучить для всіх!», можуть зв’язатися з організаторами і 
зміцнювати стосунки між громадською більшістю, соціальними товариствами допомоги 
інвалідам, фахівцями спеціальних навчально-виховних закладів, школами і дитсадками. 
Інтернет-сайти доступні для всіх, на мовах кожної з країн.

Заходи проведені у рамках програми «Дзвінок звучить для всіх!» 
у трьох країнах-учасниках проекту

Важливим моментом Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Слова-
кія-Румунія-Україна є спеціальне дитяче свято. Це подія, у рамках якої здорові діти разом 
зі своїми прийнятими на короткий час однокласниками мають можливість виступити з 
концертом перед батьками і вихователями, показати свої досягнення у результаті спільно 
проведеної роботи і твори ручної праці. 
Були проведені наступні заключні заходи:

a./ Спеціальний день дітей в Ужгороді

Заключна подія українського проекту була 
проведена 19 листопада в Ужгородському 
Палаці дітей та юнацтва «ПАДІЮН». На гала-
концерті разом з дитячими гупами – учас-
никами проекту «Дзвінок звучить для всіх!», 
виступили й інші танцювальні ансамблі, зо-
крема заслужено відома ужгородська тан-
цювальна група спортивно-хореографічної 
студії «Вікторія». Крім того малі й дорслі мали 
можливіть оглянути дитячі вироби, зроблені 

власноруч протягом програми, а в залі виставки присутніх розважав клоун. Виконувалися 
малюнки на лиці, роздавалися повітряні кульки, таким чином першу половину суботнього 
дня всі гості провели чудово. 

б./ Спеціальний день дітей в Сату-Маре

На гала-концерті програми «Дзвінок звучить 
для всіх!» у Сату-Маре, проведеному 26 листо-
пада, виступали діти дитячого садка, що брав 
участь у проекті. Північний театр міста, де від-
булося це свято, порадував малих і дорослих 
різними цікавими програмами. Король з ви-
стави «Вічна молодість» був ведучим всього 
міроприємства, а після виступу дітей, з над-
звичайно цікавим інтерактивним концертом, 
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виступив музикант-барабащик Чаба Череї, у його шоу  маленькі ролі отримали майже всі 
діти. В кінці заходу присутніх очікували лотерейні подарунки, а на протязі всього часу була 
можливість розфарбувати лице, займатися ручною працею, подивитися виставку ручних 
виробів, виконаних дітьми у процесі проекту, і всіх розважав веселий клоун. 

в./ Спеціальний день дітей в Ніредьгазі

Організований Асоціацією Дауна у рамках 
Програми транскордонного сівробітництва 
ЄІСП Угорщина-Словакія-Румунія-Україна га-
ла-концерт відбувся у ніредьгазькому театрі 
ім. Жігмонда Моріца в Міжнародний день 
людей-інвалідів, 3 грудня. Цю подію відкрила 
вистава Фружіни Прегітцер «Чарівники», яка 
пройшла з аншлагом. Після того, як малі й ве-
ликі потрапили у «чарівний світ», на сцені ви-

ступили діти дошкільних і шкільних закладів зі своїми новими одногрупниками і одноклас-
никами з синдромом Дауна, які протягом кількох місяців готувалися разом до цієї події. 
Після угорських на сцені виступили дітки ужгородського дитсадка з концертом, підготов-
леним під час програми «Дзвінок звучить для всіх!», а потім ансамбль «Горішок» розважав 
малих і дорослих.  
Після розіграшу цінних лотерейних подарунків працівники театру ім. Жігмонда Моріца під-
готували приємну несподіванку: запросили всіх присутніх на сцену, яка почала крутитися 
на радість дітей і дорослих. 
У цей особливий день дитячого свята кілька сотень гостей могли не тільки насолоджувати-
ся концертними виступами, а й мали нагоду власноруч зробити фігурку ангела, розфорбу-
вати обличчя, отримати звичайні повітряні кульки, або скручені з них фігурки і подивитися 
виставку дитячих виробів.

Настрій усіх трьох заходів однаково вказував на те, що програма «Дзвінок звучить для 
всіх!» досягла своєї мети, тобто діти-інваліди разом зі здоровими дітьми можуть продук-
тивно співпрацювати, а враження педагогів, їх успіх і ентузіазм (див. нижче) відображає 
позитивний вплив проекту у всіх трьох країнах.

 

Сучасне і майбутнє інтеграції у Європі і регіоні
Вікторія Пазмань - науковий референт, керуюча Центром Раннього 

Втручання «Чудозамок»

„У світлі ідеалу рівності можна прийти висновку, що для людей з обмеженими можливос-
тями не можна створювати окремий шлях розвитку соціальної інтеграції. Для соціальної 
інтеграції людей-інвалідів суспільство повинно створити такі установи і сформувати такі 
форми поведінки, які б не ставили різницю між інвалідами і неінвалідами”. Думка Шандора 
Ійєша є появом нового типу сприйнняття, яке не «клеймить» і не виключає з середовища 
людей тільки за те, що вони не такі, як більшість, а розуміє, що у інтересах кожного з нас є 
спільне життя і створення умов для нього.   
Сегрегація людей з відхиленнями у психофізичному розвитку – якщо мова йде про вро-
джені відхилення – починається вже з появою дитини на світ. З немовлям, що має такі 
вади, через його «нетиповість» поводяться інакше, ніж зі здоровими дітьми, запускаючи 
цим самим незворотній процес, внушаючи батькам, сім’ям і самій дитині з відхиленнями, 
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що сталися корінні зміни у житті, і назад  дороги немає. Сегрегація у нашій країні має давні 
традиції, тому міцно вкорінене відношення дуже важко змінити.
Однак за останні десятиліття у Європі, включаючи Угорщину, відбуваються зміни у соці-
альному, економічному і правовому середовищі. У більшості країн Європейського Союзу 
розпочалися процеси, які покликані зміцнювати принципи інтеграції. Більшість південних 
країн вже зараз пропонує для молодих людей-інвалідів повну інтеграцію, тобто були за-
криті сегрегаційні заклади, досвід яких використовується в інклюзивних формах вихо-
вання і освіти.  У країнах Західної Європи паралельно існують обидві навчально-виховні 
моделі, тобто одночасно існують і традиційні  відокремлені заклади, і відображаючі сучас-
не відношення, ефективно працюючі інклюзивні заклади. Особливо позитивний приклад 
цього спостерігається у скандинавських країнах. Угорщина ж у цьому питанні ще й зараз 
відноситься до країн третьої гілки, тобто притримується системи спецшкіл і тільки на рівні 
дошкільних навчальних закладів зробила конкретні кроки у напрямку інтеграції дітей з 
відхиленнями у інтелектуальному розвитку. 
Рух захисту прав людини і громадян, нові внесення змін у правову базу можуть забезпечити 
необхідні правові умови. На основі правила 6 резолюції засідання Асоціації ООН від 20 грудня 
1993 року „The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities” 
(Основні правила рівності можливостей для людей-інвалідів), варіанту угорського перекладу 
1995 року вказано: «Країни-учасники повинні визнати рівноправні можливості інтеграційної 
початкової, середньої і вищої освіти для дітей, молоді і дорослого населення з відхиленнями 
у розвитку. Необхідно забезпечити, щоб освіта інвалідів стала невід’ємною частиною загаль-
ноосвітньої системи.”1  Угорське законодавство слідкує за міжнародними правовими норма-
ми і намагається розробити відповідні юридичні врегулювання.  Саме тому, в Угорщині були 
створені закони і законодавчі постанови, що дають змогу започаткувати інтеграцію у галузі 
освіти. Це такі, як Закон про громадську освіту  LXXIX від 1993 року, Постанова Міністерства 
Освіти 29/2002 Про забезпечення необхідних умов рівних можливостей для інвалідів, які хо-
чуть продовжити навчання у вищих учбових закладах, а також Наказ Міністерства Освіти 
2003 року Про інтеграцію і розвиток здібностей студентів з малозабезпечених сімей. 
Самої по собі правової основи недостатньо, і втілення запланованої інтеграції на практиці  
передбачає тривалий процес. На жаль без попередньо створених умов, підготовленості за-
цікавлених, інтеграція  ображених, у даному випадку, представників будь-якої соціальної 
меншини, викликають опір більшості. Основна умова інтеграції – це взаємне прийняття, яке 
повинно отримати місце у вихованні людей ще до інтеграції.  Одним з методів є якраз спільне 
виховання дітей. 
Відносно правових норм і паралельно з ними, у галузі освіти також виникають нові напрям-
ки. Таку теоретичну базу забезпечує альтернативна педагогіка, основою якої теж є диферен-
ція, індивідуальний розвиток і особливий підхід, а також громадський дух, прийняття один 
одного і виховання толерантності у дитини. Одночасно дедалі більше фахових організацій і 
напрямків критикують практику виховання у відокремлених умовах, наголошують на пози-
тивних тенденціях інклюзивного виховання.  Відображаються ці зусилля і у виникненні нової 
фахової термінології, мета якої скасувати негативи і розрізнення, а навпаки, сконцентрувати-
ся на позитивних аспектах і ідентичності. 
Поряд з фахівцями дедалі частіше батьки дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку 
також прагнуть, щоб їхні діти приходили у доросле життя звичайним шляхом, тобто прово-
дили своє дитинство не відокремлено, а в однакових зі здоровими дітьми умовах освіти, ви-
ховання та інших сферах життя. 

1   http://barczi.hu/letoltesek/tudomanyos_testuletek/dokumentumok/STDRULES-magyar.pdf 2009-10-11
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Сприятливими у цьому плані є зміни, які від-
булися, хоча й не обов’язково з такою метою, 
однак, добре вписуються у систему. Це, напри-
клад, скасування державної монополії на на-
вчально-виховну діяльність, поява плюраліс-
тичної системи освіти, які раз і назавжди від-
крили можливості для розповсюдження і прак-
тики альтернативних педагогічних методів. 
Одночасно з можливостями інтеграції в умо-
вах початкової освіти виникає низка питань 
і ідей, які взаємно пов’язані між собою. Успіх 

інтеграції полягає у кваліфікації і ставлені зацікавлених фахівців і закладів. Тобто необхід-
но підготувати і школу, і суспільне середовище: вчителів, вихователів, дітей і батьків.  Крім 
того, підготовка необхідна і педагогам та співпрацівників спецшкіл, адже робота в інклю-
зивних закладах ставить перед ними інші, нові вимоги.  
Адаптація дітей з відхиленнями у розвитку вимагає від освітньої установи велику відпо-
відальність, тому подібне рішення не може бути раптовим. Воно потребує відповідної фа-
хової і методичної підготовки, підручно-матеріальної бази та інфраструктури, що означає 
для закладів збільшення фінансового і морального навантаження. У першу чергу, саме 
фінансові проблеми стають на перешкоді таким можливостям, хоча у законі говориться 
якраз навпаки. 
Від вчителів і вихователів вимагається, щоб система навчально-виховного процесу (мета, 
методика, оцінювання, матеріали) була частково розраховані на кожного індивідуально, 
добто окремо для здорових дітей і окремо для дітей з відхиленнями. Це одночасно проти-
річить принципам уніфікації системи освіти. Така подвійність – індивідуальність з одного 
боку, і стандартизація з іншого – є майже нерозв’зним парадоксом, який створює для педа-
гогів значні труднощі. Індивідуальна система виховання, оцінювання і т. д. справа нелегка, 
адже зразу може придбати форму певного відокремлення, розрізнення. Педагог повинен 
розробити особливу диференційну систему, яка з методологічної точки зору достатньо  
різноманітна. Застосовуючи правильні педагогічні методи, вчитель може навчити свій клас 
самостійно розпізнавати відмінність вимог, правильно сприймати і ставитися до них. Ко-
жен повинен розвиватися відповідно своїх можливостей, тому вимоги і цілі повинні бути 
реалістичними. 
Безперечно, у процесі спільного виховання, з метою досягнення відповідного успіху, вчи-
тель стикається зі значнішими труднощами, ніж коли можливості дітей знаходяться при-
близно на одному рівні. Однак треба наголосити й на позитивних факторах спільного ви-
ховання і винести їх нав передній план. Співіснування з чимось новим, незвичним, або 
іншим на кожну дитину має позитивно розвиваючий  вплив. Пізнання і прийняття один 
одного допомагає освоєнню і виховнню «нормальної» поведінки, сприятливо впливає на 
виникнення реалістичної свідомості і самооцінки. Для слабших учнів досягнення кращих 
результатів і прагнення відповідати вищим вимогам є спонукальною силою. Разом з цим, 
учні з сильнішими здібностями одночасно оволодівають знанням і людяністю, допомагаю-
чи слабшим порозуміти і вивчити завдання. 
Не можна заперечити, що для дітей з інтелектуально-фізичними відхиленнями така форма 
навчання означає набагато більше. Часто такі семирічні діти потрапляють в інтернати, хоча 
в наслідок інтеграції вони можуть і надалі жити вдома, у сімейному середовищі. У дітей 
зникає відчуття виключення із суспільства, що полегшує для них процес соціальної адап-
тації, навіть стає природнім. 
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Хоча педагоги стикаються у процесі роботи з більшими труднощами, однак, мають мож-
ливість застосовувати ефективніші нові педагогічні методи, постійно примножувати свої 
знання і досвід.  
Як ми вже зазначали вище, спільне виховання можливе лише за певних умов. Насамперед 
хотілося б наголосити на тому, що не кожну дитину з інтелектуальними відхиленнями мож-
на і треба адаптувати. Процес адаптації повинен бути добре продуманий і організований. 
Так, як це намагається реалізувати і наша асоціація, перший підготовчий етап – це ранній 
розвиток дитини, до якого відноситься раннє діагностування і правильна медична тера-
пія. Інтеграція неможлива без допомоги вихователів спецшкіл, таким чином зі зникненням 
сегрегації дітей-інвалідів, зникло б і відокремлення педагогів спецшкіл. Обидва табори 
продовжували б спільну роботу у звичайних навчально-виховних закладах. Для цього по-
трібно позитивне відношення з боку обох сторін.  Паралельно з фаховою існує потреба 
у підтримці батьків, адже, як і школа, сім’я також відіграє дуже важливу роль у розвитку 
дитини. В ідеальному випадку склад інклюзивних класів і груп повинен відображати склад 
суспільного середовища, відсоток учнів з відхиленнями не має перешкоджати досягненю 
визначених цілей. Однак, ми усвідомлюємо і той фікт, що у малих населених пунктах цьо-
го важко досягти, бо тут відсоток відсталих дітей дуже високий і часто у школах складає 
більшість. Крім того, згідно з правовими нормами в установчому документі треба вказати 
ведення соціальної інтеграції, а інфраструктура, фахова підготовка працівників, підручні і 
матеріальні умови, належна будівля і спортзал повинні підходити по всіх критеріях, бути 
адаптованими до потреб особливих дітей.  

Програма «Дзвінок звучить для всіх!» під-
тримує ключові моменти процесу соціальної 
інтеграції у навчально-виховних закладах. 
Створює такі обставини, у яких педагоги зви-
чайних і спеціальних шкіл можуть відчути на 
власному досвіді перспективи інклюзивної 
форми вихованя, налагодити особистий кон-
такт з невідомим для них людьми і співпра-
цювати в інтересах досягнення спільної мети. 
Позитивні емоції і досвід, отримані педагога-
ми від програми, у подальшому дає можли-

вість не лише на поодинокі і короткочасні випадки інтеграції, а й  готує їх до прийняття 
інакших дітей, лишає їх страху перед спільним вихованням дітей з особливими потребами 
і звичайних однолітків. Разом з цим наша програма справила сильні почуття однаково і на 
здорових дітей, і дітей-інвалідів, а також на їхні сім’ї. Пізнання один одного, враження від 
спільної роботи і спільний успіх сприяли зближенню обох груп людей, показали такі обста-
вини, де багато інакшого доповнює і збагачує життя. 
Як у час великих географічних відкриттів на карті світу було багато білих плям, так і у справі 
угорської освіти є серйозні недоліки, незвідані участки. Інклюзивна школа якраз й означає 
таку білу пляму на карті освіти і є великим викликом. Не має сумнівів, що ця справа може 
існувати у тій школі, або навчальному закладі, де скасовані не «тільки» фізичні перешкоди, 
але й, у першу чергу, ментальні.
Згідно сучасних правових норм Євросоюзу і Угорщини зокрема, кожна дитина має право 
відвідувати найближчий до свого дому навчальний заклад. Однак, шкода, що життя не за-
вжди може пристосовуватися до задекларованих на папері правил, як і у нашому випадку,  
адже загальновідомо, що діти з фізичними або інтелектуальними відхиленнями, досягнув-
ши шкільного віку змушені навчатися у спецшколах-інтернатах, часто за кількасотень кіло-
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метрів від рідного дому, бачитися з сім’єю і відчувати любов рідних лише на вихідних. 
Можемо ще й далі продовжувати називати всі ті бар’єри, які сьогодні стоять між нашими ді-
тьми, і поки що дуже мало таких навчально-виховних закладів, які  беруть на себе подолання 
цих бар’єрів. Однак, вже існуючі такі установи показують шлях і можливості розвитку для 
суспільства в цілому. Така школа може стати дійсно другим домом, а громада – другою сім’єю. 

Соціологічне дослідження ефективності програми
«Дзвінок звучить для всіх!»

автор:  Др. Лайош Гюше -соціолог, директор Дитячого Центру

Цілком очевидно, що найвизначнішим моментом життя людини є народження дитини. 
Можливо не буде перебільшенням стверджувати, що у створенні нового життя, вихованні 
дитини і підніманні її на власні крила полягяє сенс нашого життя у всіх відношеннях. 
Можливо саме тому, так важко знайти слова, коли в сім’ї народжується дитина з розумови-
ми чи фізичними відхиленнями. Взявши на себе важкий тягар і подолавши перший біль, у 
батьків виникає думка, що і сенс життя вже не той, і той, кого треба підняти на власні крила, 
можливо ніколи не зможе літати.     
Не існує слів. Немає добрих слів.
Труднощі виникають вже при озвученні проблеми. Майже кожне наше слово має обра-
жальний характер, або хододний, байдужий відтінок. Інші слова звучать якось не серйоз-
но, по-дитячи, приховуючи суть. Боюся, що навіть знайшовши найкращі і вдалі слова, коли 
у сім’ї з’являється дитина з відхиленнями, з часом вони набудуть ображального, клеймо-
вого значення, бо сповнюються болем тих люжей, які переживають труднощі і мають не-
легку долю, а також дискомфортні почуття зворушення, розмови з прихованим змістом і 
поведінка інших людей.  
Англійська фахова література називає exceptional child, тобто особливими дітей, які від на-
родження, або через трагічний випадок мають розумові, психологічні, фізичні чи затяжні 
внутрішні відхилення, пошкодження.  Жофія Калман пише: такий термін добре відображає, 
що ці діти потребують ообливого ставлення, догляду і виховання, особливої любові, а та-
кож того, щоб їхні сім’ї з особливою людяністю брали на себе особливий тягар.  Наскільки 
ця назва була б доречною і в угорській практиці!
Немає також адекватних слів для того, як правильно ставитися до людей, які несуть на собі 
цей особливо важкий тягар. Як має фахівець назвати діагноз переживаючій за своє маля 
матері? Як сказати батькові, думки якого крає самоосудження, які перспективи на них очі-
кують? Як мають звертатися до сім’ї родичі, друзі, знайомі?  Як спілкуватися з ними, як до-
помогти їм змиритися з болем і горем, як їх розділити, як допомогти розпізнати і розділити 
з ними позитивні емоції і життєві радощі? Як реагувати на дотепер приховані їхні духовні 
цінності? І в загалі... як бути просто звичайними і невимушеними у ставленні до них?   
Для відповіді на всі ці запитання суспільству, громаді, шкільній групі не вистачає необхід-
ного досвіду.

Асоціацію Дауна створила група батьків особливих дітей, з метою самодопомоги і захисту 
власних інтересів. Співпрацюючи разом з ними я й сам відчув наскільки маю бідний сло-
варний запас, дуже важко було підібрати слова, щоб висловити свої почуття. Об’єктивність 
соціології допомагала мені хіба в тому, щоб не висловлювати і не показувати свої емоції до 
кінця. Адже моє завдання, як соціолога, тільки реєструвати соціальні і моральні аспекти, на 
які я не маю ніякого впливу. Моя робота неупереджено спостерігати за явищами, реально і 
об’єктивно аналізувати отримані результати. Не контролюючи свої емоції, можна втратити 
об’єктивність.
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Я відчував, що таким чином обманюю самого себе. Я ніколи не міг безучасно ставитися до 
постраждалих людей, не кажучи вже про дітей. У ситуації по відношеннію до членів Асоці-
ації Дауна я також не зміг залишитися безучасним – абстрактні «поняття» стали для мене 
людьми, а деякі з них навіть моїми друзями.   
Під час проведення даного соціологічного дослідження я зрозумів, що вже не можу ви-
словлюватися виключно професійними термінами, сухими науковими фразами. Як сфор-
мулювати, як викласти об’єктивні результати соціологічного опитування так, щоб показати 
не тільки дані і числа, а й саму людину – здорову чи з відхиленнями –, хто брав участь у 
програмі?
Тут ідею знову я черпнув з книги Жофії Калман, де вона згадує слова однієї матері, яка після 
народження хворої дитини чекає на діагноз, допомогу, пораду. 

„Ніжно, м’яко, але правду!”

Я вірю, що існує маса відповідей на запитання «як, яким чином». Навіть тоді, якщо правда 
не до кінця зрозуміла і потребує окремого дослідження. 

Коли я вже вирішив про що і як буду писати, то чітко зрозумів основну мету цього дослі-
дження: заохочувати до спільних думок і ідей, закликати до подальшого обговорення про-
блеми.  

Дзвоник лунає для всіх…

Вихідні дані, матеріали і методи дослідження

Основна мета програми «Дзвінок звучить для всіх!» полягає у зближенні здорових дітей і 
дітей-інвалідів з розумовими відхиленнями слабкої і середньої важкості. Створювачі про-
екту програми вважають, що в результаті спільної роботи і отриманих вражень, зміниться 
відношення здорових дітей, вони стануть більш толерантними.  За довготривалу мету Асо-
ціація поставила формування суспільного сприйняття, основою якого взаємна повага та 
ідеї гуманності до ближнього. При дослідженні впливів порібно було виміряти величину 
цих змін, показати очікувані перспективи зросту толерантності. 

Особливо важливим з точки зору дослідження є те, щоб результати були досягнуті в інклю-
зивних класах педагогами без спеціальної освіти, а також самими дітьми, покладаючись 
на власні сили, винахідливість і соціальні здібності.  Тобто нічого особливого не відбулося, 
лише те, що можна реалізувати будь-ким у будь-якому звичайному середовищі – досвід 
співіснування. 

Безумовно, Асоціація проводячи програму у такій формі, ні в якому разі не хоче заявити, 
що шкільна інтеграція дітей-інвалідів можлива без спецільних медично-педагогічних умов 
і не стверджує, що  все залежить виключно від толерантності і відношення соціального 
середовища. 

Позитивні зміни у відношенні дійсно стали метою програми і є ключовим моментом у про-
цесі інтеграції, однак тривалих результатів можна досягти лише, коли інклюзивні педагоги 
тісно співпрацюють зі спеціластами медично-педагогічної освіти, що спостерігають за до-
сягненнями дітей-інвалідів у процесі навчально-виховної інтеграції. 
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Попередня оцінка впливу програми була проведена через анкетне опитування педагогів 
закладів-учасників, учнів інклюзивних класів і груп та батьків дітей-інвалідів преред по-
чатком програми. Повторне анкетне опитування було проведене з метою оцінки реальних 
впливів програми після її завершення. Дані були доповнені проведеними у процесі про-
грами батьківськими інтерв’ю, сімейними щоденниками і випадкової вибірки (N=8) спо-
стережень інтерактивних процесів за принципом Балса (Interaction Process Analysis –IPA).  
За допомогою анкетного опитування меншої вибірки ми мали на меті визначити ставлення 
до програми вчителів спецшкіл.  
Ми намагалися зробити повну, а не лише цілеспрямовану вибірку, тобто опитати всіх вчи-
телів навчальних закладів – учасників програми, незалежно від того, скільки інклюзивних 
класів, або груп було створено і чи працювали ці педагоги у тих групах, чи ні. Так, напри-
клад, були опитані і вчителі старших класів. До респондентів не входили адміністративні і 
технічні співпрацівники закладів. У групах і класах, де проводилася програма, були опитані 
всі учні, інші учні закладу не були залучені до анкетування, за вийнятком контрольних груп, 
у яких за нашими припущеннями програма «Дзвінок звучить для всіх!» не мала впливу на 
зміни у ставленні дітей, або дуже незначний. 

Таблиця 1. Основні цифри вибірки (N) анкетного опитування

Планована
вибірка  

Вибірка 
попереднього

опитування 

Вибірка оцінки 
реальних впливів

Вчителі шкіл-учасників 300 601 251
Учні шкіл-учасників 600 1006 686
Батьки дітей-інвалідів 50 50 50
Вчителі спецшкіл 50 48 не релевантно
Вчителі контрольних шкіл 20 24 15
Учні контрольних шкіл 50 56 60
Всього 1070 1785 1062

Цифри у таблиці показують, що відносно запланованої вибірки, у першому опитуванні 
щодо позицій у питанні шкільної інтеграції дітей-інвалідів, взяло участь набагато більше 
вчителів і учнів. При проведені другого етапу опитування ми намагалися дотримуватися 
запланованих параметрів. Тут хочемо зазначити, що після сформування вибірки, але ще до 
проведення опитувань у Ніредгазі пройшла реструктуризація освітніх закладів, що при-
звело до масових скорочень у сфері. Цей факт негативно вплинув на ставлення і мотивацію 
педколективів до нашого соціологічного дослідження, тому кількість опитаних у другому 
колі вчителів менша відносно запланованої. 
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Результати дослідження

Особливі діти і батьки, що беруть на себе особливі завдання  

Спільна діяльність здорових дітей і дітей з синдромом Дауна у межах звичайної школи, хоч 
і на короткий період, але значно збагатила враження дітей з відхиленнями. Концентруючи 
свою увагу на виконання завдань, вони могли відчути радість спільного успіху і любов з 
боку оточуючих. Адаптувавшись у фізичному і соціальному плані, у дітей з відхиленнями 
дедалі зростала впевненість у собі, довіра до іншх. 
Негативні враження і емоції могли бути викликані двома факторами: недосягненням ба-
жаного успіху, або неадекватною реакцією однокласників. Перший фактор часто зустріча-
ється у матеріалах дослідження – хтось не вмів так танцювати, а хтось так співати, як інші 
однокласники. Однак, навіть викликаний неуспішністю сум, або гнів, не міг забрати у дітей 
бажання брати участь у цікавих програмах, навпаки, щотижня дедалі з більшим ентузіяз-
мом діти готувалися до нової зустрічі. У таких випадках вкрай важливо, щоб вихователь з 
власного педагогічного досвіду вчасно помітив подібну поразку, і спробував залучити ди-
тину до іншого завдання, у якому вона зможе себе реалізувати і через радість особистого 
успіху забуде про свої слабші здібності.    
Другий фактор, а саме, неадекватні реакції здорових однокласників, у матеріалах дослі-
дження нами не спостерігалися. Інклюзивні класи завжди забезпечували дітям з відхилен-
нями позитивне і підтримуюче середовище, оточення особливої турботи з боку здорових 
однолітків. Були класи, де всього одна здорова дитина реально відчула, що маленький 
гість потребує особливого ставлення, і тримаючи його за руку допомагала у виконанні 
завдань. Однак, у більшості класів навколо хворої дитини скупчувалися маленькі групи, 
зав’язувалися дружні стосунки, які продовжують підтримуватися надалі, вже після завер-
шення програми.  

При розмові з групою батьків – інтерв’ю з фокус-групою – найінтенсивніше враження спра-
вила на мене та глибока віра і безмежна рішучість цих людей, які, несучи на собі важкий тя-
гар, намагаються дати своїй дитині все можливе, і в якнайбільшій мірі компенсувати те, що 
забрала у неї генетика, або якась таємнича сила. Кожного з цих людей, без винятку, харак-
теризувало почуття ущемлення, але одночасно й міцна воля, якою вони намагаються його 
компенсувати. Кожен з них пережив велике горе, коли зіткнувся з фактом, що так жаданна 
ними дитина не така як усі, і той біль не вщухає протягом цілого життя. Однак, всі вони про-
йшли через довгий шлях, поки навчилися змиритися і прийняти це становище, так як воно 
є, а ще й одночасно всіма своїми силами намагатися покращити його. Саме ця (знову?) на-
бута сила мотивувала сворення і проведення програми «Дзвінок звучить для всіх!».

Ці батьки добре усвідомлювали, що справа це нелегка. Адже, вони повинні відпустити своїх 
дітей з безпечного оточення сім’ї і спецшколи, по суті самотужки, у часто образливий, іноді 
байдужий і чужий світ, у групу здорових і непідготовлених до такої ситуації дітей. Ці батьки 
брали на себе певний ризик, однак, добре усвідомлювали й позиивну сторону справи. Ві-
рили у позитивні зміни, хоча хвилювалися й переживали. Боялися за свою дитину, боялися 
яку реакцію можуть викликати здорові діти у їхніх, які привикли до особливого ставлення. 
Як ці особливі діти будуть реагувати на багато нових збуджуючих факторів? Як будуть по-
водитися? Чи будуть їх ображати, і як вони на це зреагують? Подібні переживання спосте-
рігаємо у батьківських щоденниках. Однак, у кінці кожного запису щоденника знаходимо 
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почуття надії і зростаючої впевненості у позитивності спільних занять. 
Події часткової інклюзії батьки обговорювали з дитиною вдома. Діти були часто втомлени-
ми, іноді сердитими, проте частіше у доброму і піднесеному настрої, по-різному ділилися 
своїми враженнями. У результаті переживання батьків дедалі вщухали. Враження дітей від 
чужого оточення дозволили батькам побачити майбутні перспективи у ширшому спектрі. 
З народженням хворої дитини більшість сімей відокремилися від соціального середовища, 
перестали підтримувати зв’язки з іншими, їхнє життя складалося переважно з догляду за 
дитиною-інвалідом і труднощів виховання. У процесі програми «Дзвінок звучить для всіх!» 
завдяки своїм особливим дітям, через їхні зовсім звичайні і природні враження, батьки 
стали більш відкритими, сповненими надією. Це дуже значний успіх, адже кожен з них має 
неприємний досвід, неодноразово зазнавав психологічних травм, коли їхніх дітей погано 
сприймили, або ображали. У програмі процес «загоювання старих ран» добре прослідко-
вувався і реєструвався.  
Сегрегація і упереджене ставлення виникає в умовах спрощення кругозору людей. Це ха-
рактеризує не тільки соціальну більшість, а у зворотньому порядку також і батьків дітей-
інвалідів. У їхньому баченні більшість надзвичайно одноманітна: негативна, холодна, об-
разлива. Наша програма реально змінювала ці почуття. 

Педагоги

Педагоги інклюзивних шкіл програми, як і члени будь-яких груп суспільства, характери-
зуються вкрай різноманітними якостями. Висловлюючи погляди і думки щодо свого став-
лення до дітей-інвалідів, одні придержувалися крайностей (суто позитивне сприйняття, 
або строгий упереджений підхід), інші «золотої середини», іноді навіть сірої байдужості. 
Незважвючи на таку різноманітність поглядів, за допомогою статистичних даних можна 
визначити якнайхарактерніші риси цих людей, ту загальну картину, яка відображається у 
випадку будь-кого з вибірки вчителів.
У результаті опитування можемо дійти висновку, що вчителі добре усвідомлюючи красу 
своєї, іноді далеко нелегкої професії, загалом ставилися до дітей з відхиленнями позитив-
но, з особливою увагою. Незвичайність цих дітей вони бачать переважно у невмінні добре 
концентувати свою увагу, у слабшому сприйнятті і розумінні завдань. Реально оцінюючи 
самих себе, респонденти вважають, що працюючи у звичайних навчально-виховних закла-
дах, для спільного виховання здорових і хворих дітей їм бракує спеціальної підготовки, 
проте і сучасна угорська система освіти ще не готова до такої інтеграції. У підсумку вчителі 
переважно дійшли висновку, що потреби дітей-інвалідів можуть задовільнити спеціалізо-
вані медичні навчально-виховні заклади. 
Поряд з цим, більшість вчителів навіть у нинішній ситуації погодилася б працювати в умоваї 
інтеграції учнів з найрізноманітнішими відхиленнями (Таблиця 2). Думка вихователів щодо 
питання після завершення програми змінилася в незначній мірі, і то переважно лиш тих, 
хто сам не брав безпосередньої участі у експеременті і мало цікавився ним, наприклад, не 
обговорював ситуацію зі своїми колегами, вчителів інклюзивних груп. Серед вихователів, 
які отримали безпосередній досвід роботи в інклюзивному класі, або групі, спостерігаєть-
ся ріст кількості осіб, які погодилися б працювати в умовах повної інтеграції, обираючи пе-
реважно дітей з такими відхиленнями, з якими їм довелося зіткнутися у рамках програми 
Цей ріст у відношенні до вчителів,  що не брали участі у проекті явно значніший. 
Точка зору вихователів спецшкіл заслуговує на окрему увагу.  Свою думку щодо пробле-
ми вони формували більш обачно, звертаючи увагу на те, що в інтересах повної інтеграції 
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нинішні умови обов’язково треба змінювати, наприклад, шляхом розвивання мережі під-
трики медичної педагогіки.

Таблиця 2. Дані анкетування педагогів, які в нинішнії умовах взялися б за здійснення по-
вної соціальної інтеграції дітей з інтелектуальними і фізичними відхиленнями. (цифри вка-
зані у відсотках)

Результати анкетування 
першого туру (до програми)

Результати анкетування 
другого туру (після програми)

вчителі 
звичайних шкіл

вчителі 
спецшкіл*

вчителі, що 
не брали 

безпосеред-
ньої участі

вчителі –без-
посередні 
учасники 

дитина зі інтелектуальними відхиленнями 
слабкої важкості

68,7 8,3 60,4 66,7

дитина з інтелектуальними відхиленнями 
середньої важкості

26,6 0,0 16,2 27,9

дитина з синдромом аутизма 25,0 2,1 22,8 20,0
дитина з сенсорними відхиленнями
(дії органів чуття)

74,3 52,1 71,2 70,0

дитина з фізичними відхиленнями
опорно-рухової системи

82,6 70,8 81,3 83,6

дитина-інвалід емоційно-вольової сфери 27,2 20,8 23,8 25,4
дитина-інвалід з дефектом мови 73,6 52,1 60,7 67,2
дитина-інвалід з труднощами у навчанні 83,9 47,9 76,8 88,5

*у їхньому випадку запитання: „Чи при нинішніх умовах можлива інтеграція дітей з різними 
видами відхилень у звичайні школи?” У таблиці вказано відсоткові показники позитивних від-
повідей. 
 

Результати ґрунтуються на наступних фактах: всього 40% вчителів-учасників перед почат-
ком програми вважало, що зможе справитися з завданням, і в кінці програми їхня думка 
щодо цього питання не змінилася. На початку програми більшість педагогів не була впев-
нена у своїх можливостях. Однак, у результаті другого опитування, частина з них переко-
налася, що може справитися з подібними завданнями часткової інтеграції, і лише кожний 
п’ятий респондент, що всього складає 9,6 відсотків вибірки, відчув ще більшу невпевне-
ність у собі, ніж перед початком програми.  

Більшість вихователів, потрапивши у нову ситуацію, збагатилася позитивними враження-
ми. На власному досвіді вони відчули, що за допомогою простих засобів дуже легко можна 
досягти поставлених програмою цілей, спільних позитивних емоцій і усппіху часткової ін-
клюзії. У процесі програми позитивне ставлення до інтеграції зросло, більша частина вчи-
телів отримала нові практичні та особисті фахові знання.    

На основі журналів і актометричних звітів, одночасно випливають і не завжди успішні фак-
ти: дитина з відхиленнями була включена у процес певної роботи, розпочатої іншими, здо-
ровими дітьми, раніше, ще до її появи у групі. Дитина з труднощами у координації рухів, 
труднощами у навчанні і замкнутим характером, потрапила у групу дітей, які вже добре 
засвоїли завдання, у результаті чого дитина-інвалід дуже чітко відчула свою слабку про-
дуктивність, сприйнявши її, як доказ своєї неповноцінності. Спільна робота у такій ситуації 
не могла дати бажаного результату, адже по суті дитина вимушена була докласти більше 
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самостійних зусиль (напр. самотужки вивчити пісеньку, яку всі інші вже добре знають). Спі-
вати пісню хором означає отримати загальне враження, але тільки тоді це враження стає 
спільним, коли всі починають співати приблизно на однаковому рівні, або, якщо «диригент 
хору» зуміє створити гармонію, підібравши для кожного члена хору роль, з урахуванням 
його здібностей:

Для кожного цвіркунчика знайдеться місце в хорі,
Хоч голоси в них різні, низькі і високі,

Дехто з них гучно кричить в  телефоні,
Однак, є й такі, що лиш плещуть в долоні...

Учні

З попереднього анкетування дітей інклюзивних класів бачимо, що більшість з них пози-
тивно характеризують дітей з розумовофізичними відхиленнями. Переважна більшість з 
них вважає також, що було б добре, якби діти-інваліди триваліший час відвідували разом з 
ними заняття, були їхніми однокласниками, одногрупниками.   

Результати другого кола анкетування, у кінці програми, показують, що ця думка серед ді-
тей стала ще позитивнішою. Члени інклюзивних груп збагатилися позитивними емоціями, 
в наслідок чого їхнє ставлення до інвалідів змінилося у кращий бік. Майже всі діти ствер-
джували, що і їхні нові одногрупники, і вони самі протягом всієї програми почували себе 
пречудово. Вони вважають, що програма «Дзвінок звучить для всіх!»  добре вплинула на 
спільноту, а їхні вихователі, вчителі були підготовлені і добре керували всім процесом. 

Опитані діти, вважають, що вони особисто багато у чому допомагали своїм тимчасовим од-
ногрупникам у виконанні завдань, робили все можливе, щоб діти з відхиленнями почували 
себе впевнено і комфортно. Допомога здорових дітей проявлялася у ласкавому ставленні 
до особливих гостей, підтримуючих порадах і діях. У цьому відношенні можемо співстави-
ти результати анкетування з актометричними звітами, які підтверджують, що інтерактивні 
дії з боку здорових дітей по відношенню до інвалідів і в дійсності були переважно позитив-
ними, проявлялися у солідарності і турботі. Інтерактивні дії негативного характеру, такі, 
як опір, непогодження, напруженість, нервовість, практично не спостерігалися. Крім того, 
що діти дуже турботливо ставилися до своїх особливих однолітків, безперечно, треба за-
уважити, що свою роль вони у значній мірі переоцінили, бо актометричні спостереження 
свідчать про куди менші прояви інтерактивних дій, ніж показують анкетні дані самооцінки. 

Об’єктивна і суб’єктивна сторони програми «Дзвінок звучить для всіх!»

Програма «Дзвінок звучить для всіх!» і здоровим учням, і дітям з розумовими та фізичними 
відхиленнями дала можливість отримати нові суб’єктивні враження. Ці враження означа-
ють не просто участь у подіях, а й вплив набутого досвіду на думку людини і формування 
її, як особистості. Проведені зустрічі, моменти інтеграції відображаються у людській свідо-
мості і душі. Прояви такого впливу добре прослідковуються у результатах соціологічного 
опитування. Зовсім не буде перебільшенням стверджувати, що отримані у процесі програ-
ми враження позитивно впливають на формування особистості.
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Об’єктивний елемент впливу програми «Дзвінок звучить для всіх!» у деякій мірі можна 
було передбачити, запланувати, проте, індивідуальні рефлекси і реакції контролюються 
вже далеко не в такій мірі. Одну й ту ж подію, або фрагмент кожний запам’ятав по-своєму, 
розказував і описував по-різному, з різними емоціями; неоднаковими були бачення себе і 
інших у описаних респондентами моментах. 

Однак, підсумовуючи все сказане, можемо з впевненістю стверджувати, що у результаті 
програми існує основний, підтверджений конкретними соціологічними даними, показник 
позитивних змін: 

Особливих учнів Асоціації Дауна, не залежно від країни їх мешкання, педагоги і діти при-
йняли дуже тепло і люб’язно.

Таке позитивне ставлення залишається існувати і сьогодні. 
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