Позиційна заява

Послуги ерготерапії для дітей та молоді у
освітньому/шкільному середовищі
Вступне твердження щодо мети заяви
Дана заява висвітлює внесок ерготерапії у сприяння інклюзивному навчанню для
дітей та молоді, що базується на практиці у шкільному середовищі. Всесвітня
Федерація Ерготерапевтів вважає, що інклюзивна освіта є першорядним правом,
що не підлягає обговоренню. Окрім того, оскільки ерготерапевти мають знання
та вміння працювати у команді, їхньою метою є забезпечити заняттєву участь
усіх учнів у освітньому середовищі як частину заняттєвої справедливості.
(Tuning Project Group, 2008) (Всесвітня Федерація Ерготерапевтів, 2010).
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів повністю підтримує Загальну декларацію
прав людини (ООН, 1948 р.), Конвенцію ООН про права дитини (ООН, 1990 р.)
та Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю (Організація Об'єднаних Націй,
2006 р.), за якими держави-члени повинні забезпечити інклюзивну систему
освіти на всіх рівнях. (пункт 1 статті 24), а також надання ефективних
індивідуальних заходів підтримки в середовищах, які сприяють максимальному
академічному та соціальному розвитку, що відповідає цілі повної інклюзії
(стаття 24, пункт 2 (д)).
Пояснення прийнятої позиції
Унікальний фокус ерготерапії на цінності заняттєвої активності створює
можливість для спільного внеску у роботу команди в межах системи освіти з
метою інклюзії, участі та добробуту. Ерготерапія повинна бути доступною для
усіх людей, які відчувають будь-який рівень заннятєвої депривації у своєму
повсякденному житті.
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Пояснення важливості позиції стосовно ерготерапії
Роль ерготерапевтів полягає у допомозі, підтримці та сприянні повноцінній
участі та добробуту учнів або студентів шляхом підтримки їх сильних сторін,
пошуку рішень, зменшення чи усунення обмежень активності та участі. Щоб
цього досягти, ерготерапевти обґрунтовують клінічні міркування,
використовуючи практику, орієнтовану на заняттєву активність, та принципи
Міжнародної класифікації функціонування (версія для дітей та молоді)
(Всесвітня організація охорони здоров'я, 2007).
Ерготерапія у освітньому середовищі орієнтована на клієнта, фокусується на
пошуку рішень, базується на сильних сторонах клієнта, грунтується на
заняттєвій активності, роботі в команді, є контекстно- та освітньо-відповідною
та заснованою на доказах. Ерготерапія може підтримувати всі рівні системи
освіти (дошкільні заклади, початкові й середні школи, можливість навчатися за
професійним спрямуванням, освіту для дорослих та навчання протягом усього
життя) (Frolek Clark & Chandler, 2013).
Багаторівневі моделі втручання, такі як “Response to Intervention” (Реакція на
Втручання) (Ардойн, Вітт, Коннелл, Коніг, 2005), the “Pyramid Model” (Модель
Піраміди) (Фокс, Карта, Штам, Данлап, Хемметр, 2010) та “Partnering for Change”
(Партнерство для змін) (Missiuna C., et al. , 2012), є прикладами того, як можна
організувати послуги у системі освіти, а також демонструють внесок ерготерапії
на всіх рівнях континууму підтримки. Ці моделі втручання пропонують
рекомендації для того, щоб допомога надавалася на основі потреб клієнтів та
охоплювала усіх клієнтів у континуумі підтримки, починаючи з тих, кому
підтримка потрібна лише у шкільній аудиторії, до тих, кому потрібні
індивідуалізовані стратегії для максимізації їх потенціалу (Missiuna C., та ін.,
2012).
Ерготерапія у школах може бути надзвичайно важливою у наданні все більш
інтенсивних послуг на усіх рівнях континууму підтримки з метою покращення
виконання занять та участі. (Див. Супровідний документ.).
Пояснення важлтивості позиції стосовно суспільства
Батьки, так само як і учні та педагоги, отримують користь від спільної роботи
для збільшення участі та покращення добробуту учнів у школі (Maciver, et al.,
2011) (Missiuna C., et al., 2012). Додатковими перевагами є підтримка прав
людини на громадянство, доступ та повноцінна участь, соціальна, економічна та
культурна свобода, також свобода від виключення/сегрегації, маргіналізації,
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соціальних ролей та примусів, що обмежують людський потенціал через
навішування ярликів та низькі очікування.
Наукові дослідження соціально-економічної користі ерготерапії демонструють її
ефективність та наявність соціально-економічних переваг у використанні
заняттєво-орієнтованих методів роботи. Витрати на ерготерапію у школі легко
компенсуються підвищенням продуктивності дитини/підлітка як безпосередньо
у період втручання так і у майбутньому. (Case-Smith, 2002) (Lammers, Scholte, &
Berden, 2014).
Обґрунтування позиції
Література про ерготерапію у освітніх закладах надходить з усього світу та
описує принципи та підходи для найкращої практики. Її історичний огляд
демонструє, що практика ерготерапії у школах переходить від медичної до
біопсихосоціальної моделі. Зосередженість ерготерапевтів на заняттях,
характерних для школи, відповідає тенденціям спрямованості системи освіти на
результати залучення та участі. Дослідження підкреслюють переваги спільного
(командного) підходу, в якому ерготерапевти є ключовими фасилітаторами.
(Missiuna, et al., 2015).
Дослідження свідчать, що діти у групах ризику менше беруть участь у важливих
заняттях шкільного середовища, що скоріше за все негативно позначиться на їх
майбутньому потенціалі (ЮНЕСКО, 2009) (ЮНІСЕФ, 2006). Звіт ВООЗ на рівні
духовного розвитку показує, що погані результати у навчанні впливають на стан
здоров'я, з цієї причини у звіті обгрунтовується залучення ерготерапії (Picket &
Wilkinson, 2009). Ефективність ерготерапії у освітньому середовищі щодо
покращення виконання відповідних занять та участі у шкільному житті
продемонстрована у кількох дослідженнях (Whalen, 2002).
Виклики та стратегії
Розповсюдження
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів заохочує всіх організацій-членів
впроваджувати ерготерапію у системі освіти як командну практику для
зменшення та усунення бар'єрів у освіті та покращення добробуту. Федерація
також заохочує усіх членів бути ресурсом для партнерів, які шукають підтримки
у заняттєво-спрямованій практиці.
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Освіта
Схвалені Всесвітньою Федерацією Ерготерапевтів освітні програми навчають
науково-доказовій практиці, організовують клінічну практику, пропонують
фінальний проект, дипломні й магістерські роботи для студентів-початківців у
галузі ерготерапії. Окремі ерготерапевти повинні продовжувати вдосконалювати
свої знання та вміння у галузі практики, орієнтованої на заняттєву активність, та
командної роботи у освітньому середовищі.
Дослідження
Дослідження забезпечать розвиток найкращої практики у освітньому середовищі
шляхом розробки валідних інструментів скринінгу та оцінювання та
використання втручань, орієнтованих на відповідні заняттєві результати та
участь у шкільному житті.
Організації-члени
Організації-члени рекомендують ерготерапевтам співпрацювати з іншими
фахівцями, батьками та учнями з метою надання найкращих послуг. Вони
заохочують системи освіти забезпечити можливість безперервного професійного
навчання для ерготерапевтів, що працюють у системі освіти. Ерготерапевтичні
організації та члени Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів беруть на себе
відповідальність у своїх бакалаврських та магістерських програмах відстоювати
навчання, що базується на доказовій практиці у системі освіти, а також
пропонують можливості для подальшої спеціалізації дипломованих
ерготерапевтів для роботи у системі освіти.
Висновок
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів схвалює підхід, орієнтований на заняттєву
активність та освіту, який пропагує Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня
організація охорони здоров’я, та який підтримує усіх учнів у виконанні
повсякденних занять у освітньому середовищі. Ерготерапевти підтримують
інклюзивну освіту, пропонуючи послуги на усіх рівнях континууму підтримки у
освітньому середовищі. Ерготерапевти можуть надати необхідну допомогу, щоб
забезпечити заняттєву участь та зменшити чи усунути бар'єри для участі усіх
учнів, та зокрема учнів з особливими освітніми потребами.
Міжнародні директивні органи просувають роль реабілітації у громаді та
заохочують до роботи у освітньому секторі, щоб допомогти зробити освіту
інклюзивною на усіх рівнях (Всесвітня організація охорони здоров'я, 2010). Тому
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законодавство у сфері освіти повинно включати поняття співпраці між освітніми
послугами та послугами ерготерапії.
Для отримання більш детальної інформації та термінології див. нижче
"Довідковий документ про ерготерапію у навчальних закладах".
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Допоміжний документ

Практика надання послуг ерготерапії для
дітей та молоді у освітньому/шкільному
середовищі.
Вступне твердження щодо мети заяви
Ця заява висвітлює внесок ерготерапії у розвиток інклюзивної освіти. Всесвітня
Федерації Ерготерапевтів (WFOT) повністю підтримує Загальну декларацію
прав людини (ООН, 1948 р.), Конвенцію ООН про права дитини (Об'єднані
Націй, 1990 р.) та Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю (ООН, 2006
р.), за якими держави-члени забезпечуватимуть інклюзивну систему освіти на
всіх рівнях (ст. 24, пункт 1), а також надання ефективних індивідуальних заходів
підтримки в середовищах, які сприяють максимальному академічному та
соціальному розвитку згідно з метою повного залучення. (ст. 24, пункт 2 (е)).
У навчальних закладах виконують численні заняття, які зосередженні на
навчанні (наприклад: написання творів/есе, виконання завдань з математики,
малювання, театрального мистецтва чи історії), завдання по догляду за собою
(наприклад: користування туалетом, переодягання на урок з фізкультури,
споживання обіду) та участь у дозвіллі у школі (наприклад: ігри на шкільних
майданчиках, спілкування з друзями, участь у гуртках). Багато учнів не можуть
брати участь у заняттях, типових для шкільного середовища, що демонструє
динамічну взаємодію особистісних факторів, середовища та занять, які вони
хочуть, очікують, або ж повинні виконувати (Всесвітня організація охорони
здоров'я, 2007 р.) (ЮНЕСКО, 2009 р.)) (ЮНІСЕФ, 2006). Політики та впливові
люди все частіше визнають вплив заняттєвої активності на здоров'я та добробут.
(Всесвітня організація охорони здоров'я, 2002). Це також визнають клієнти,
котрі наголошують на цінних результатах, пов'язаних із прогресом у
повсякденній діяльності (наприклад, участь у школі) (Maciver, et al., 2011).
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів вважає, що інклюзивна освіта є
першорядним правом, що не підлягає обговоренню. Окрім того, оскільки
ерготерапевти мають знання та вміння працювати у команді, їхньою метою є
забезпечити заняттєву участь усіх учнів у заняттях їх вибору у шкільному
середовищі як частину заняттєвої справедливості. (Tuning Project Group, 2008)
(Всесвітня Федерація Ерготерапевтів, 2010).
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Пояснення прийнятої позиції
Унікальний фокус ерготерапії на цінності заняттєвої активності створює
можливість для спільного внеску у роботу у системі освіти з метою інклюзії,
участі та добробуту. Ерготерапія повинна бути доступною для усіх людей, які
відчувають будь-який рівень заннятєвої депривації у своєму повсякденному
житті.
Пояснення важливості позиції стосовно ерготерапії
Роль ерготерапевтів полягає у допомозі, підтримці та сприянні повноцінній
участі та добробуту учнів або студентів шляхом підтримки їх сильних сторін,
пошуку рішень, зменшення чи усунення обмежень активності та участі. Щоб
цього досягти, ерготерапевти обґрунтовують клінічні міркування,
використовуючи практику, орієнтовану на заняттєву активність, та принципи
Міжнародної класифікації функціонування (версія для дітей та молоді)
(Всесвітня організація охорони здоров'я, 2007).
Шкільний ерготерапевт зосереджує свою увагу на завданнях по догляду за
собою, навчанні, дозвіллі у школі у вільний від уроків час, соціальній активності
учнів, а також відповідає за трансфер (наприклад, з дому до школи, зі школи на
роботу). Мета шкільного ерготерапевта полягає у вдосконаленні виконання
типових для освітнього середовища занять учнем. Виконання занять є
можливим, коли існує відповідність між учнем, його заняттям та освітнім
середовищем. Для досягнення мети (виконання заняттєвої активності)
ерготерапевт проводить оцінювання за допомогою процесу під назвою
динамічний аналіз виконання занять, що використовує принципи МКФ.
Ерготерапевт підтримує взаємодію між можливостями учня, фізичним,
соціальним, природнім і штучним середовищем та шкільними заняттями, яких
він/вона потребує чи хоче виконувати задля змістовної участі в контексті освіти.
Ерготерапія у освітньому середовищі орієнтована на клієнта, фокусується на
пошуку рішень, базується на сильних сторонах клієнта, грунтується на
заняттєвій активності, роботі в команді, є контекстно- та освітньо-відповідною
та заснованою на доказах. Ерготерапія може підтримувати всі рівні системи
освіти (дошкільні заклади, початкові й середні школи, можливість навчатися за
професійним спрямуванням, освіта для дорослих та навчання протягом усього
життя)
Багаторівневі моделі втручання, такі як “Response to Intervention” (Реакція на
Втручання) (Ардойн, Вітт, Коннелл, Коніг, 2005), the “Pyramid Model” (Модель
Піраміди) (Фокс, Карта, Штам, Данлап, Хемметр, 2010) та “Partnering for Change”
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(Партнерство для змін) (Missiuna C., et al. , 2012), є прикладами того, як можна
організувати послуги у системі освіти, а також демонструють внесок ерготерапії
на всіх рівнях континууму підтримки. Ці моделі втручання пропонують
рекомендації для того, щоб допомога надавалася на основі потреб клієнтів та
охоплювала усіх клієнтів у континуумі підтримки, починаючи з тих, кому
підтримка потрібна лише у шкільній аудиторії, до тих, кому потрібні
індивідуалізовані стратегії для максимізації їх потенціалу (Missiuna C., та ін.,
2012).
Ерготерапія у системі освіти може бути надзвичайно важливою у наданні все
більш інтенсивних послуг на усіх рівнях континууму підтримки з метою
покращення виконання занять та участі.
Рівні континууму підтримки:
Первинний рівень з акцентом на Універсальний дизайн для навчання (UDL)
Використовуючи принципи Універсального дизайну для навчання,
ерготерапевти можуть робити свій внесок на рівні шкільної системи, школи,
команди підтримки чи класу. На даному рівні ерготерапевти допомагають
покращити можливості учнів, викладачів, батьків та опікунів, однолітків та
терапевтів, розуміючи широкий спектр потреб, можливостей та труднощів учнів.
Крім того, ерготерапевти підтримують викладачів у навчанні дітей через
завдання, що відповідають навчальному плану, створюючи інклюзивне
середовище для розвитку та навчання.
Вторинний рівень з акцентом на диференціацію
Диференційоване навчання передбачає зміну методів викладання для підтримки
тих учнів, чиї потреби не зміг задовольнити Універсальний дизайн процесу
навчання. Ерготерапевти працюють разом із викладачами над диференціацією
завдань та методів викладання з метою покращення виконання заняттєвої
активності в школі. При цьому, завжди присутній елемент спрямованості на
розвиток. На цьому рівні ерготерапевти також визначають, які учні можуть мати
потребу в більш індивідуалізованому підході.
Третинний рівень з акцентом на адаптації
Якщо учень все ще не може відповідати вимогам навчального плану та процесу
навчання, ерготерапевти можуть провести безпосереднє втручання з учнем,
змінюючи завдання або середовище для благополуччя учня та покращення його
участі. Внесок ерготерапії в індивідуальний навчальний план може покращити
здатність групи викладачів працювати з учнями і в інших ситуаціях, що
забезпечує краще узагальнення послуг.
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Незалежно від ситуації, ерготерапевт повинен переконатися, що доказові знання
про обґрунтування кожної стратегії чи підходу надаються тим особам, котрі
надають постійну підтримку дитині.
Пояснення важливості позиції стосовно суспільства
Відповідно до результатів досліджень, батьки, так само як і студенти та педагоги,
отримують користь від спільної роботи для збільшення участі та покращення
добробуту учнів у школі (Maciver, et al., 2011) (Missiuna C., et al., 2012).
Додатковими перевагами є підтримка прав людини на громадянство, доступ та
повноцінна участь, соціальна, економічна та культурна свобода, також свобода
від виключення/сегрегації, маргіналізації, соціальних ролей та примусів, що
обмежують людський потенціал через навішування ярликів та низькі очікування.
Наукові дослідження соціально-економічної користі ерготерапії демонструють її
ефективність та наявність соціально-економічних переваг у використанні
заняттєво-орієнтованих методів роботи. Витрати на ерготерапію у школі легко
компенсуються підвищенням продуктивності дитини/підлітка як безпосередньо
у часі втручань так і у майбутньому. (Case-Smith, 2002) (Lammers, Scholte, &
Berden, 2014).
Обґрунтування позиції
Література про ерготерапію у освітніх закладах надходить з усього світу та
описує принципи та підходи для найкращої практики. Її історичний огляд
демонструє, що практика ерготерапії у школах переходить від медичної до
біопсихосоціальної моделі. Зосередженість ерготерапевтів на заняттях,
характерних для школи, відповідає тенденціям спрямованості системи освіти на
результати залучення та участі. Дослідження підкреслюють переваги спільного
(командного) підходу, в якому ерготерапевти є ключовими фасилітаторами.
(Missiuna, et al., 2015).
Дослідження свідчать, що діти у групах ризику менше беруть участь у важливих
заняттях освітнього середовища, що скоріше вплине на їх майбутній потенціал
(ЮНЕСКО, 2009) (ЮНІСЕФ, 2006). Звіт ВООЗ на рівні духовного розвитку
показує, що погані результати у навчанні впливають на стан здоров'я, з цієї
причини у звіті обгрунтовується залучення ерготерапії (Picket & Wilkinson,
2009). Ефективність ерготерапії у освітньому середовищі щодо покращення
виконання відповідних занять та участі у шкільному житті продемонстрована у
кількох дослідженнях (Whalen, 2002).
Виклики та стратегії
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Розповсюдження
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів заохочує всіх організацій-членів
впроваджувати ерготерапію у системі освіти як командну практику для
зменшення та усунення бар'єрів у освіті та покращення добробуту учнів.
Федерація також заохочує усіх членів бути ресурсом для тих партнерів, які
шукають підтримки у заняттєво-спрямованій практиці.
Організації-члени заохочуються до ознайомлення своїх урядів з даною
позиційною заявою та можливими заходи щодо її реалізації.
Ерготерапевти
- можуть розпізнавати та вирішувати проблему заняттєвої несправедливості у
системі освіти;
- можуть надавати послуги з метою зменшення впливу такої несправедливості на
рівні як окремих учнів так і груп;
- можуть збільшити загальну обізнаність про ширший погляд на заняттєву
активність у школі та участь у системі освіти як право людини та право дитини.
Освіта
Схвалені Всесвітньою Федерацією Ерготерапевтів освітні програми навчають
науково-доказовій практиці, організовують клінічну практику, пропонують
фінальний проект, дипломні й магістерські роботи для студентів-початківців у
галузі ерготерапії. Окремі ерготерапевти повинні продовжувати вдосконалювати
свої знання та вміння у галузі практики, орієнтованої на заняттєву активність, та
командної роботи у шкільному середовищі.
Дослідження
Дослідження забезпечать розвиток найкращої практики у освітньому середовищі
шляхом розробки валідних інструментів скринінгу та оцінювання та
використання втручань, орієнтованих на відповідні заняттєві результати та
участь у шкільному житті.
Організації-члени
Організації-члени рекомендують ерготерапевтам співпрацювати з іншими
фахівцями, батьками та учнями з метою надання найкращих послуг. Вони
заохочують системи освіти забезпечити можливість безперервного професійного
навчання для ерготерапевтів, що працюють у системі освіти. Ерготерапевтичні
організації та члени Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів беруть на себе
відповідальність у своїх бакалаврських та магістерських програмах відстоювати
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навчання, що базується на доказовій практиці у системі освіти, а також
пропонують можливості для подальшої спеціалізації дипломованих
ерготерапевтів для роботи у системі освіти.
Висновок
Всесвітня Федерація Ерготерапевтів схвалює підхід, орієнтований на заняттєву
активність та освіту, який пропагує Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня
організація охорони здоров’я та який підтримує усіх учнів у виконанні
повсякденних занять у освітньому середовищі. Ерготерапевти підтримують
інклюзивну освіту, пропонуючи послуги на усіх рівнях континууму підтримки у
освітньому середовищі. Ерготерапевти можуть надати необхідну допомогу, щоб
забезпечити заняттєву участь та зменшити чи усунути бар'єри для участі усіх
учнів, та зокрема учнів з особливими освітніми потребами.
Міжнародні директивні органи просувають роль реабілітації у громаді та
заохочують до роботи у освітньому секторі, щоб допомогти зробити освіту
інклюзивною на усіх рівнях (Всесвітня організація охорони здоров'я, 2010). Тому
законодавство у сфері освіти повинно брати до уваги співпрацю між освітніми
послугами та послугами ерготерапії.

Термінологія
Активність (activity): виконання завдання або дії індивідом (World Health
Organization, 2013). Одиничний акт, який людина здійснює як частину свого
щоденного заняттєвого досвіду.
Приклад: акт писання (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby, & Letts, 1996)..
Клієнт та система клієнта (Client and Client-system): батьки, сім'я,
піклувальники, однолітки, викладачі та інші значимі особи у середовищі клієнта.
Клієнтоорієнтований (Client-centered): ерготерапевт зосереджує свою увагу на
потребі клієнта та його системи щодо виконання заняттєвої активності.
Колективний/командний
зусиллями.

(Collaborative):

робота,

виконана

спільними

Освіта (Education): можливість усіх людей здобувати знання протягом свого
життя про те, що їм потрібно і чого вони прагнуть, відповідно до свого
потенціалу. Це базовий сегмент будь-якої соціальної, культурної та економічної
структури.
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Освіта для всіх (Education for All (EFA): універсалізація доступу до освіти для
всіх дітей, молоді та дорослих та просування рівності.
Освітньо-орієнтований (Education-based): заняття, пов'язані з освітою, разом
зі шкільною освітою (дошкільне навчання, початкова та середня школи),
навчання вдома, можливості отримання вищої освіти, професійне навчання,
освіта дорослих та навчання протягом усього життя.
Що стосується освіти (Education-related): заняття, пов'язані з освітою.
Середовище (Environment): фактори, що формують фізичне, соціальне та
оціночне оточення, у якому люди проводять своє життя. Ці фактори є
зовнішніми, і, таким чином, вони можуть мати як позитивний, так і негативний
вплив на результативність діяльності людини як члена суспільства, на здатність
індивіда виконувати дії.
Доказова практика (практика на основі доказів) (Evidence-based practice): це
«сумлінне, точне та розумне використання кращих сучасних доказів при
прийнятті рішень щодо догляду за окремим пацієнтом. Це означає інтеграцію
індивідуальної клінічної експертизи з найкращими доступними зовнішніми
клінічними доказами систематичних досліджень. Доказова практика – це
інтеграція клінічної експертизи, цінностей пацієнтів та найкращих доказів
досліджень в процесі прийняття рішень щодо догляду за пацієнтами. Клінічна
експертиза охоплює накопичений досвід, освіту та клінічні навички фахівця.
Пацієнт привносить власні особисті та унікальні вподобання та занепокоєння,
очікування та цінності. Найкращі докази досліджень зазвичай знаходяться в
клінічно відповідних дослідженнях, які проводилися з використанням
обґрунтованої методології (Duke University Medical Center, 2016).
Практика, інформована доказами (Evidence-informed practice): використання
найкращих наявних досліджень та практичних знань для скерування
програмною розробкою та реалізацією. Така інформована практика дозволяє
здійснювати інновації, одночасно застосовуючи знання, отримані з існуючої
літератури досліджень. В ідеалі, програми та практика, засновані на доказах та
інформовані доказами, повинні відповідати культурному середовищу сімей,
громадським цінностям та індивідуальним уподобанням (Children's Bureau,
2011).
Інклюзія (Inclusion): процес урахування та реагування на розмаїття потреб усіх
дітей, молоді та дорослих шляхом розширення участі у навчанні, культурних
Послуги ерготерапії для дітей та молоді у освітньому/шкільному середовищі (2016)

12 | 16

процесах та громадському житті, а також зменшення виключення з освіти та у
межах освітніх систем (UNESCO, 2009).
Інклюзивна освіта (Inclusive education): універсалізація доступу до освіти для
всіх дітей, молоді та дорослих, а також просування рівності. Це означає бути
активним у виявленні бар'єрів, з якими люди зіштовхуються у доступі до освітніх
можливостей, та виявлення ресурсів, необхідних для подолання цих бар'єрів.
Інклюзивна освіта – це процес зміцнення спроможності системи освіти охопити
усіх учнів, і тому її можна розуміти як ключову стратегію досягнення освіти для
всіх. Для повного визначення ми посилаємось на Політичні рекомендації щодо
інклюзії освіти ЮНЕСКО (UNESCO, 2009).
Інклюзивна освіта робить акцент на зміні системи, щоб вона підходила учневі, а
не на зміні учня, щоб він підходив системі (WHO, 2010).
Заняттєва активність (occupation): групи скерованих власне особою
функціональних завдань і активностей, якими вона займається протягом життя.
Заняття є значимими для людини і базуються на соціальних та культурних
очікуваннях або досвіді їх виконання однолітками.
Грунтується на заняттєвій активності/ заняттєво-орієнтований (occupationbased): залучення людини до заняття як основу чи метод оцінювання та/або
втручання; особа бере участь у виконанні обраного повсякденного завдання, яке
виконується так, як це зазвичай відбувається у повсякденному житті людини
(The Center for Innovative OT Solutions, 2016).
Заняттєво-спрямований (occupation-centered): професійна позиція чи
перспектива, у якій заняттєва активність скеровує усе, що робить ерготератевт,
та яка пов’язана з основною парадигмою ерготерапії; світогляд заняттєвої
активності та що означає бути заняттєвою істотою (The Center for Innovative OT
Solutions, 2016).
Виконання заняттєвої активності (occupational performance): результат
взаємодії людини, середовища та заняття (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby, &
Letts, 1996).
Участь (participation): залучення до життєвої ситуації
Organisation, 2002).

(World

Health

Обмеження участі (participation restrictions): це проблеми, яких може
зазнавати особа щодо залучення до життєвих ситуацій (World Health
Organisation, 2002).
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Школа (school): охоплює численні заняття, що спрямовуються на процес
навчання (наприклад, написання оповідань/есе, виконання завдань з математики,
малювання, театрального мистецтва чи історії), завдання по догляду за собою
(наприклад: користування туалетом, переодягання на урок з фізкультури,
споживання обіду) та участь у дозвіллі у школі (наприклад: ігри на шкільних
майданчиках, спілкування з друзями, участь у гуртках).
Шкільний (пов'язаний зі школою) (school-related): усі заняття, пов'язані зі
школою.
Учень (student): дитина, підліток, дорослий з наміром здобути освіту та/або
проходити шкільне навчання.
Завдання (task): сукупність цілеспрямованої активності, якою займається
людина. Приклад: завдання написати звіт (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby, &
Letts, 1996).
Благополуччя (wellbeing): внутрішнє переживання, що охоплює стани
рефлексії та спонтанності. Благополуччя сприймається як гармонія у всіх
аспектах життя. Це стан, який характеризується переживаннями радості,
задоволення, духовними переживаннями та почуттям щастя (Law, Steinwender, &
Leclair, 1998).
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