
ХТО, ЩО, ЯК: УКРАЇНСЬКІ ДІТИ-БІЖЕНЦІ В УГОРСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ОСВІТІ

Конференція проекту EDUA

П’ятниця, 16 вересня 2022 р., 10:00 – 16:00

Готель Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

 

Півроку триває війна в Україні, відтоді сім’ї біженців живуть 

тут, а з 1 вересня діти мають піти до школи та дитсадка. 

Організаціям, фахівцям і вчителям, які допомагають 

дітям-біженцям і молоді, також бракує багатьох речей 

у сфері освіти, включаючи інформацію та адвокацію. 

Проект EDUA, який реалізує Платформа  громадянської 

освіти у співпраці з Фондом громадянського коледжу  за 

підтримки United Way Hungary, намагається забезпечити 

стале вирішення цієї проблеми.

Щиро запрошуємо Вас на нашу конференцію, яка 

надає можливість отримати інформацію та налагодити 

співпрацю. Подія виходить за рамки односторонньої 

передачі інформації: навчальні заклади та цивільні також 

мають слово, щоб поділитися своїм досвідом з особами, 

які приймають рішення, а пообідній час призначений 

для групових дискусій, оскільки можна багато чому 

навчитися з практики та досвіду один одного, а також 

із діалогу батьків, помічників, прихильників. Ці зустрічі 

та спільне мислення сприяють подальшій співпраці та 

спільному представленню інтересів.

Ми забезпечуємо український синхронний переклад 

для угорськомовних презентацій, а також угорський 

синхронний переклад українських та англомовних 

виступів.

Зареєструватися на конференцію можна, заповнивши реєстраційну форму: 

https://forms.gle/HGzRDqaGSmaFNmsS7



Програма

Реєстрація 9:15 – 10:00

10:00  Відкриття заходу

 Adriány Kincső, виконавчий директор United Way Hungary

 Ercse Kriszta, проект EDUA

10:10  Презентація сайту uainfo.hu та проекту EDUA. Перші результати

 досліджень Juhász Ágnes та dr. Simon Dávid, проект EDUA

10:30  Умови, процедури та компетентні органи доступу до послуг

 dr. Szekeres Zsolt, Гельсінський комітет 

 Szentirmai Judit головний муніципальний радник Офісу мераl

10:50  Положення та порядок зарахування до учбового процесу 

 Klebelsberg Center (під запит)

11:10  Можливості цивільних і церковних стипендій

 представник Асоціації «Притулок»

 представник церковної аварійної служби (під запит)

11:20  УВКБ ООН: міжвідомча координаційна  робоча група з питань освіти

 Nina Hager, голова робочої групи з питань освіти

11:30  Перерва на каву 

11:50  Досвід навчальних закладів за минулий  період 

 Gombár Erzsébet керівник закладу, Початкова школа імені д-р

 Berczelédi Zsolt керівник закладу, Баптистська гімназія з двома

 мовами викладання імені Kőrös Csoma Sándor

12:30  Міжнародний погляд 

 David Edwards, генеральний секретар Міжнародної освіти

12:40  Польська передова практика 

 Dorota Obidniak, віце-президент польської профспілки вчителів ZNT

12:55  Можливості освіти, які надає Україна дітям біженцям

 Serhii Romaniuk, віце-президент Спілки вчителів України TUESWU

13:35  Обід

14:05  Досвід громадських організацій допомоги 

 Gyenes Zsuzsa, керівник проекту, програма United Way Hungary #Together Ukraine

 представник Romaversitas Alapítvány

14:25  Обмін інформацією, розбудова громади, адвокація  

 – World Café до 16:00

  • Доступ до інформації, використання порталу uainfo.hu 

    Juhász Ágnes та Kincse Szabolcs, проект EDUA

  • Правова база доступу до освіти та послуг 

    Fernezelyi Borbála, TASZ

  • Участь у народній освіті 

    Ottucsák Melinda Anikó викладач-наставник з угорської мови 

    як іноземної, Початкова школа імені др. Mező Ferenc

    експерти з питань народної освіти та місцевого самоврядування 

    – за запитом

  • Можливості громадських організацій для надання допомоги біженцям 

    Gyenes Zsuzsa, United Way Hungary

  • Співпраця між суб’єктами, залученими до освіти біженців. 

    Представництво інтересів 

    Csordás Anett, Фонд громадянського коледжу, проект EDUA


