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Фасилітація щодо IEP

Фасилітація щодо Індивідуального 
навчального плану (IEP) — це варіант, 
доступний для батьків і працівників 
школи, якщо обидві сторони згодні з тим, 
що було б корисно, щоб нейтральна 
особа (фасилітатор з IEP) була присутня 
на зборах щодо IEP, щоб допомогти їм в 
обговоренні питань, що стосуються IEP. 
Здебільшого на зборах щодо IEP не 
потрібні послуги фасилітатора з IEP. 
Зазвичай фасилітатора з IEP запрошують 
в ситуаціях, коли батьки та співробітники 
школи зазнають труднощів у спілкуванні 
один з одним щодо потреб учня. 
Фасилітатор з IEP допомагає створити 
атмосферу для чесного спілкування та 
успішної розробки IEP для учня. Послуги 
з фасилітації також доступні для зборів 
щодо IFSP для послуг раннього втручання, 
дошкільних послуг та зборів щодо GIEP 
для обдарованих учнів.
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Роль фасилітатора

Фасилітатор:
• Допомагає групі з розробки IEP  

зосередитись на потребах учня.

• Допомагає скласти загальний  
порядок денний та допомогти 
у розробці основних правил 
зборів за згодою всіх 
учасників групи з  
озробки IEP.

• Допомагає групі з розробки 
IEP вирішувати конфлікти та 
суперечки, що виникають під 
час зборів. Фасилітатор з IEP не займається 
вирішенням питань, не пов’язаних з IEP.

• Допомагає підтримувати відкрите 
спілкування між усіма учасниками групи з 
розробки IEP.

• Вибудовує ефективну комунікацію і 
допомагає утримувати увагу до того, хто 
говорить.

• Допомагає учасникам групи з розробки IEP 
зосередитись на проблемі протягом часу, 
відведеного на збори.

• Зберігає неупередженість та не приймає 
чиюсь сторону, нікого не звинувачує та 
не визначає, чи є конкретне рішення 
правильним або неправильним.

• Уточнює питання, за якими було або не було 
досягнуто згоди.

• Докладає всіх зусиль, щоб увага учасників 
зборів була сконцентрована на учні.

• Не нав’язує групі рішення.

• Не є учасником групи з розробки IEP.

• Не головує на зборах і не бере участі у 
розробці IEP.
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Переваги фасилітації щодо 
IEP

Фасилітація щодо IEP:
• Допомагає побудувати та покращити 

комунікацію між учасниками групи з розробки 
IEP, а також між батьками та школою.

• Надає можливість учасникам групи з 
розробки IEP врегулювати конфлікти у разі  
їх виникнення.

• Сприяє пошуку нових варіантів вирішення 
існуючих проблем батьками та спеціалістами.

• Є більш економічним механізмом вирішення 
спорів, ніж формальні процедури, такі як 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури.

• Зазвичай це менш стресовий механізм 
вирішення спорів.

• Сприяє участі всіх сторін у повному обсязі.

Підготовка батьків до 
фасилітації щодо IEP

Хороша підготовка є одним із ключів до 
успішного проведення зборів щодо IEP. 
Зазначені нижче пропозиції допоможуть 
батькам підготуватись. Ви можете:
• Скласти список сильних сторін і потреб  

вашої дитини, а також основні питання щодо 
її навчання, які потребують вирішення.

• Підготувати список проблем, які ви хочете 
обговорити, та питань, які хочете поставити.

• Подумайте, як обмежені можливості вашої 
дитини впливають на її навчання.
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• Подумайте, чи досягла ваша дитина прогресу 
у своїй поточній програмі навчання. 
Складіть список того, що, на вашу думку, є 
ефективним, а що ні.

• Подайте до школи запит на отримання 
копії останнього звіту про оцінювання 
здібностей вашої дитини до навчання та 
IEP, та перегляньте їх перед зборами, щоб 
переконатися, що вони представляють точну 
та повну картину навчання вашої дитини.

• Будьте готові уважно вислухати та розглянути 
можливі рішення та варіанти врегулювання 
спору, які обговорюються на зборах.

• Відвідайте семінар або тренінг, проведений 
вашим місцевим Центром інформації 
та навчання для батьків (PTI) (вказано 
нижче), щоб дізнатися про свої функції та 
обов’язки як учасника групи з розробки IEP. 
Співробітник PTI може відповісти на ваші 
запитання та допомогти вам підготуватися до 
зборів.

• Зверніться до служби підтримки з питань 
спеціальної освіти ConsultLine  
(800-879-2301), щоб поговорити зі 
спеціалістом, який роз’яснить ваші права 
щодо послуг спеціальної освіти для вашої 
дитини.

• Дізнайтеся більше про свої функції та обов’язки 
як учасника групи з розробки IEP, звернувшись 
за інформацією до місцевого центру для 
батьків.

	�Центр з просвітництва батьків та захисту 
інтересів (866-950-1040)

	�Некомерційна організація Mission  
Empower (855-825-0788)

	�Об’єднання латиноамериканців з 
питань дітей із особливими потребами / 
Філадельфія (215-425-6203)
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Фасилітація щодо IEP

Часто задавані питання про 
фасилітацію щодо IEP

Як подати запит на фасилітацію щодо IEP? 
Запит на фасилітацію щодо IEP можуть подати 
і батьки, і школа до Відділу з вирішення 
спорів (ODR); однак, оскільки процедура 
є добровільною, обидві сторони мають 
погодитись на її проведення. Цю форму можна 
отримати в ODR або онлайн на сайті ODR (www.
odr-pa.org).

Коли призначається фасилітація щодо IEP? 
Група з розробки IEP, яка зацікавлена у 
фасилітації, повинна надіслати заповнену та 
підписану форму запиту до Відділу з вирішення 
спорів (ODR), щойно буде погоджено, що вона 
потребує допомоги фасилітатора на зборах. 
ODR воліє, щоб запит був поданий щонайменше 
за два тижні до зборів, однак розуміє, що 
збори щодо IEP іноді призначаються в короткі 
терміни. ODR зробить все можливе, щоб знайти 
фасилітатора, який доступний протягом часу, 
зазначеного групою з розробки IEP. Але якщо 
на цю дату вільних фасилітаторів немає, групі з 
розробки IEP, можливо, доведеться перенести 
дату або продовжити процес без фасилітатора. 
Як і в будь-яких зборах щодо IEP, фасилітація 
зборів щодо IEP призначається школою на час 
і в місці, які є взаємно прийнятними для всіх 
учасників групи з розробки IEP.

Як мене повідомлять про фасилітацію зборів 
щодо IEP? 
Повідомлення про фасилітацію зборів щодо 
IEP відбувається так само, як і про будь-які інші 
збори щодо IEP. Школа зобов’язана належним 
чином повідомляти батьків про збори щодо IEP, 
вказуючи мету, час, місце проведення та список 
запрошених учасників.
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Хто присутній на фасилітації щодо IEP?  
На фасилітації зборів щодо IEP повинні бути 
присутніми ті самі учасники, що і на будь-
яких інших зборах щодо IEP. Крім учасників 
групи з розробки IEP повинен бути присутнім 
фасилітатор. Як і у випадку зі зборами щодо 
IEP без фасилітації, батьки можуть запросити 
адвоката або інших фахівців, які мають 
інформацію або спеціальні знання щодо їхньої 
дитини.

Чи стягується плата за фасилітацію зборів щодо 
IEP? 
Батьки, школа або установи раннього 
втручання не несуть жодних витрат на послуги 
з фасилітації, пов’язані зі спеціальною освітою. 
Школа бере на себе оплату послуг з організації 
зборів щодо GIEP для учнів, які здобувають 
освіту для обдарованих дітей.

Що станеться, якщо фасилітація щодо IEP не 
пройде успішно? 
Як і на будь-яких зборах щодо IEP, якщо 
сторони не можуть вирішити свої суперечності, 
які заважають їм розробити узгоджений IEP, 
вони можуть використовувати інші форми 
вирішення спорів, такі як медіація або слухання 
з дотриманням належної правової процедури.

Чи ухвалює фасилітатор з IEP рішення замість 
учасників групи? 
Ні. Фасилітатор повинен докласти всіх зусиль, 
щоб комунікація групи була побудована 
таким чином, щоб група з розробки IEP (а не 
фасилітатор з IEP) могла розробити відповідний 
IEP для учня. Допомога фасилітатора також 
полягає у пропозиції варіантів вирішення 
конфлікту, який перешкоджає дійти згоди щодо 
різних компонентів IEP. Рішення приймають 
виключно учасники групи з розробки IEP. 
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