НАШІ
ДОСЯГНЕННЯ
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ШКОЛА СУПЕРГЕРОЇВ - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА!

28 жовтня 2021 року

Кабінет Міністрів України
ухвалив Постанову
«Про забезпечення організації
надання освітніх послуг дітям, які
перебувають на стаціонарному
лікуванні або яким надається
реабілітаційна допомога»

дивитись відео

03 грудня 2021 року

в МОН відбулась пресконференція, на якій
було офіційно представлено ДУ “Школа
Супергероїв”, за участі Євгенії Смірнової,
нашої кураторки та проєкту Право на
освіту Наталії Мосейчук та заступниці
Міністра освіти і науки України Віри
Рогової та Майкла Клаусена, аташе з
питань культури Посольства США в Україні

З 1 січня 2022 року

запрацює Державна
установа “Школа
Супергероїв” для
централізованого надання
освітніх послуг в лікарнях
для дошкільнят і учнів
загальної середньої школи

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
ШКОЛИ СУПЕРГЕРОЇВ

Листопад
2014

Березень
2016

1 вересня
2018
20 червня
2017

Старт освітньої
програми
Початок майстер-класів
для ВІЛ-позитивних дітей
у НДСЛ «ОХМАТДИТ»

28 травня
2019
19 лютого
2019

Запуск Школи
Супергероїв 2.0

Запуск першої
Школи
Супергероїв

28 жовтня
2019
7 травня
2020

11 жовтня
2019

Супермобіль

Підписання першої
соціальної франшизи
Школа Супергероїв

28 лютого
2020

Відкриття
Резиденції
Супергероїв

Відкриття двох
Шкіл в Житомирі

25 серпня
2020

Відкриття
Бібліотеки
Супергероїв

Онлайн курс для
підготовки
лікарняних вчителів

Відкриття Школи
Супергероїв у
Херсоні

20 листопада
2 грудня
2020

19 березня
2021
10 лютого
2021

Відкриття двох
Шкіл Супергероїв
в Дніпрі

28 жовтня
2021

Відкриття третього класу
Школи Супергероїв в
Охматдит, Київ

Перша Всеукраїнська онлайн
конференція лікарняних
вчителів

21 грудня
2021

Відкриття Школи
Супергероїв у Харкові

Рішення Кабінету
Міністрів про
створення держаної
установи «Школа

АДВОКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЗМІН
у сфері надання освітніх послуг в лікарнях
Травень 2017

2018

перший візит в МОН
з Наталею Мосейчук

розробка Положення
про організацію
здобуття освіти
в лікарнях

20 жовтня
2017

розмова з Уляною
Супрун в ефірі
«Право на владу»

19 грудня
2019

оприлюднення
Положення про
організацію здобуття
освіти в лікарнях

13 березня
2019

Уряд розглядає
проект закону «Про
повну загальну
середню освіту»

11 жовтня
2019

25 серпня
2020

Відкриття двох Шкіл
в Житомирі

19 лютого
2019

Відкриття Школи
Супергероїв у Херсоні

26 березня
2019
28 жовтня
2021

20 листопада
2 грудня 2020

2020

презентація
соціальної франшизи

рішення Кабінету Міністрів про
створення держаної установи
«Школа супергероїв»

Робота над пакетом документів для
створення Державної установи
«Школа супергероїв»
Верховна Рада пообіцяла
виділити 12 млн грн.
у бюджеті України для
оплати праці вчителів

підписання першої
франшизи з директором
Житомирської обласної
дитячої клінічної лікарні

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет
розповів про плани створити «Школу
супергероїв» для навчання дітей, які перебувають
у лікарнях на стаціонарному лікуванні

Відкриття двох Шкіл
Супергероїв в Дніпрі

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРНЯНИХ ВЧИТЕЛІВ
Щоб поділитися досвідом роботи вчителів у лікарні та
обговорити нагальні питання здобуття освіти дітьми, які
мусять певний час провести в лікарні ми організували
онлайн конференцію небайдужих!
Взяло участь 115 фахівців, яким
небайдужа доля маленьких супергероїв.
Відеозаписи виступів експертів
конференції можна переглянути
ТУТ

Євгенія Смірнова
засновниця мережі
Шкіл Супергероїв

Наталія Мосейчук
Кураторка Школи
Супергероїв і проекту
«Право на Освіту»,
ведуча каналу 1+1

Анастасія
Козіцина

Олена
Богопольська

Педагог з Естонії

Терапевт з Ізраїлю

Захід пройшов за підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні

До участі в конференції були
запрошені спікери з України,
експерти з Естонії та Ізраїлю

Богдан Ярема

керівник освітніх
програм ЮНІСЕФ

Владимир Жовнір

Генеральний директор
НДСЛ Охматдит

Марія Місюрова

заступниця міського
голови з питань
діяльності виконавчих
органів ради м. Житомир

ВІДКРИВСЯ ТРЕТІЙ КЛАС ШКОЛИ СУПЕРГЕРОЇВ В ОХМАТДИТ

19 березня 2021 року в новому корпусі блоку «С»
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України відкрився третій
навчальний клас Школи Супергероїв в Охматдит
Клас розрахований на
навчання у міні-групах по 4
дитини – такими командами
комфортно займатись і
дітям, і вчителям

ід
в
с
о
Д онії
Ест

В Україні Школа
Супергероїв діє вже
у 8 дитячих лікарнях,
а це 12 класів!

Стіни класу розписані художницею
Анжелою Дмитренко у казковому стилі:
замок, ліс, хмаринки – усе для того, щоб
карапузи забули, що знаходяться в
лікарні і могли потрапити через портал
можливостей в країну знань

ВІДКРИЛАСЬ ШКОЛА СУПЕРГЕРОЇВ У ХАРКОВІ

21 грудня 2021 року діти, які перебувають на
тривалому лікуванні в Харківській міській
клінічній дитячій лікарні № 16, вперше зайшли
в сучасний комфортний яскравий клас
Школи Супергероїв

Школа Супергероїв в КНП «Міська клінічна
дитяча лікарня №16» Харківської міської ради
була ініційована організацією Small Heart with Art
та створена за підтримки

Відтепер кожна дитина зможе скласти
свій розклад уроків, отримувати пояснення
вчителів, користуватись новітнім
обладнанням та необхідним для навчання
шкільним приладдям та спілкуватись з
однолітками під час лікування

Малі супергерої
зробили свій перший
крок до порталу
нових можливостей
та здійснення мрій!

Засновниця Школи Супергероїв - Євгенія Смірнова
Куратор проекту - Наталія Мосейчук

ПРОВЕЛИ PRO BONO HACKATHON

Колеги обговорювали:
• спрощення механізму зарахування дитини до
лікарняної школи на період лікування
• зарахування результатів навчання дитини в
лікарні при поверненні в звичайну школу
• державну гарантію цього процесу – як
фінансову, так і експертну. Адже зараз освіта
дітей в лікарнях тримається на плечах
громадської організації smallheartwithart

На Pro Bono Hackathon зібрались експерти,
щоб визначити першочергові питання, зібрати
ідеї та окреслити шляхи вирішення освітніх
проблем дітей на тривалому лікуванні

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

Доктор Шон Юнаєв та Інна
Врон-Юнаєва — засновники організації
Trans-Atlantic Medical Relief
Foundation, Inc.

З 2017 року підтримують реалізацію освітнього
проєкту для ВІЛ-позитивних дітей в Охматдит,
допомагають розбудовувати мережі «Шкіл
Супергероїв» та з цього року почали проводити
лекції для лікарів-гінекологів НДСЛ «Охматдит» з
метою вивчення досвіду ведення пацієнтів в США.

УРОКИ МРІЙ В ШКОЛАХ СУПЕРГЕРОЇВ

З жовтня 2021 року в
Школі Супергероїв
проводяться Уроки Мрій
За цей період карапузів відвідали журналісти
телеканалу 1+1, співачка Софія Єгорова, тренер
з мотивації Andreas Tissen та ведуча денного шоу
“Твій день” на телеканалі 1+1 Стася Ровінська.
Також Уроки Мрій пройшли в Школі Супергероїв
в лікарнях Житомира, Дніпра, Хмельницького,
Херсону та інших міст України.
Завдяки проєкту вдалося здійснити сотні
грандіозних мрій маленьких пацієнтів лікарень.
І тим самим допомогти їм у щоденній боротьбі
за здоров’я.

Проведення Уроків Мрій
стало можливим завдяки
проєкту 1+1 медіа
«Здійсни мрію»

СПІВПРАЦЯ З ДИСТАНЦІЙНОЮ ШКОЛОЮ “ЦЕНТР ОСВІТИ “ОПТІМА”

Протягом трьох років дистанційна школа
«Оптіма» надає малим супергероям
безкоштовний доступ до дистанційної
платформи з навчальними матеріалами
У 2020-2021
навчальному році
було виділено

12 місць
для маленьких
пацієнтів відділень
онкогематології
та ТКМ.

ТАК БАГАТО ІМЕНИН!
РЕЗИДЕНЦІЯ
ЗАВЖДИ
ВІДКРИТА ДЛЯ
СУПЕРГЕРОЇВ!
За цей час
школу відвідали

2100
дітей

ШКОЛІ
СУПЕРГЕРОЇВ
В ЖИТОМИРІ

1

РЕЗИДЕНЦІЇ

РІК

ШКОЛІ
СУПЕРГЕРОЇВ
В ДНІПРІ

Супергерої чекають на заняття,
радо обирають теми, активно
включаються в роботу, відкрито
висловлюють власні думки, не бояться відстоювати свої
погляди – спілкуються, навчаються і йдуть до одужання.

Колись - занедбаний
клаптик території
лікарні,тепер - дитяча
кімната під відкритим
небом, поділена на окремі
функціональні зони:
Інклюзивний майданчик
Футбольне поле
Світлофор і зебра
Городик

КОРОБКИ ХОРОБРОСТІ

Допомагають карапузам терпіти болючі
процедури, бо кожен малюк знає, що
витягне з коробки подаруночок, а разом
з ним - посмішку і порцію сміливості,
позитивні враження та емоції

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Увага маляти фіксується на приємному
моменті отримання гостинця. Емоції
радості, несподіванки і захвату
затьмарюють емоцію страху. Діти
заспокоюються, і найнеприємніша
процедура проводиться швидше і легше.
А малий пацієнт повертається до палати
знаючи, що за терпіння і мужність і
наступного разу на нього чекатиме
винагорода!

Коробки розміщені в маніпуляційних
кабінетах різних відділень Охматдиту:
відділення ортопедії
відділення дитячої офтальмології та
мікрохірургії ока
клініка для лікування дітей, хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД
відділення дитячої ендокринології
консультативно-діагностична
поліклініка
педіатричне відділення
відділення інтенсивної та еферентної
терапії гострих інтоксикацій
відділення дитячої неврології
інфекційне боксове відділеннядля
дітей молодшого віку

ОНЛАЙН КУРС «ЯК НАВЧАТИ СУПЕРГЕРОЇВ»

Курс було запущено в травні 2020 на платформі
EdEra для безкоштовного проходження всіма
бажаючими.
Курс складається з 10 тем, 9 проміжних тестів та
додаткових матеріалів.
А після успішно складеного тесту кожен отримує
сертифікату про успішне проходження курсу.
За цей
час на курс
зареєструвалися

7175
учасників

Пройшли
курс та
отримали
сертифікат

3852
слухачі

Курс розміщено на платформі EdEra:

курс

ГОВОРИЛИ ПРО ШКОЛУ СУПЕРГЕРОЇВ

Розмова між Володимиром Носковим
– ведучим програми «Небайдужі» та
засновницею Шкіл Супергероїв
Євгенією Смірновою на Українському
радіо та інтерв’ю Євгенії в передачі
«Утро дома» на телеканалі ДОМ

На запрошення HUB 4.0
Людмила Сокур розповіла
про те, як створити
благодійний проект і не
втратити запалу в процесі

Говорили про
потреби дітей, які
за станом здоров’я
вимушені жити
в лікарнях довгі
місяці, а то й роки
А також про право
на освіту кожної
дитини, незважаючи
на життєві
обставини

На спецзасіданні Європейської
Бізнес Асоціації розповіли про
створення Мережі Шкіл Супергероїв
та запросили соціально активні
компанії до співпраці

РОЗПОВІДАЄМО ПРО ЛІКАРНЯНИХ СУПЕРВЧИТЕЛІВ

Популяризуємо викладання та навчання в медичних
закладах, а для цього готуємо спецпроєкт серію інтерв’ю про наших супервчителів
з Києва, Житомира, Херсона та Дніпра
Показуємо, як вони прийшли до
викладання в лікарні та які емоції у
них викликає робота з дітьми в
лікарняних стінах.

Перша
супергероїня

Оксана Поліщук

гід у давні часи, вчителька історії в Києві
Читайте ї ї інтерв’ю
на нашому сайті:

ТУТ

та на порталі:

ТУТ

МИ НА ATLAS WEEKEND

В липні в Києві відбулась одна з
найочікуваніших подій літа –

фестиваль Atlas Weekend
«Містечко громадських організацій»
Команда Школи Супергероїв знайомила
гостей фестивалю із своїми цілями та мріями
та активно розповідала, чому можливість
навчатися у стінах лікарні під час тривалого
лікування є надзвичайно важливою для дітей
Найбільш сміливі і впевнені у собі
складали тест на знання шкільної програми.
Не всі погоджувались на це випробування. І не всі встигали :)

СУПЕРГЕРОЯМ - СУПЕРЗУСТРІЧІ!

Візит Макса Барських став
справжнім вибухом емоцій для
дітей, батьків, лікарів та
медсестер. Дітлахи раділи
спілкуванню з кумиром,
жартували, мріяли і співали
улюблених пісень.
А в кінці зустрічі отримали
автографи та диски з хітами.

На зустріч з фокусником із Франції Самуелем
Джианнанджелі зібрались всі: малі і дорослі, лікарі
і пацієнти. Кожен намагався розгадати секрет
фокусів, але впоратися з цим завданням було не
просто. Наш гість виявився майстром своєї справи!

КАРАПУЗИ ПРОТЯГОМ РОКУ, ОКРІМ ЗНАНЬ, ОТРИМАЛИ:
Від учнів Новопечерської школи:
5 коробів книжок для Бібліотеки Супергероїв
Від студентів УКК, та шоу «Розсміши коміка»:
кошти для придбання 120 наборів першої необхідності
Від приватного навчального закладу "Мандаринка":
6 варіантів наборів для цікавого і пізнавального дозвілля
Від вчителя Школи Супергероїв Богдана Савченка:
«Листи добра» та подаруночки для Супергероїв
Від салону краси "ВЕСТА": товари для творчості (для Супергероїв лікарні ім. Башека)
Від доброго чарівника, який захотів залишитись невідомим:
новенькі книжки художньої літератури, театр тіней,
щоб урізноманітнити дозвілля малечі
Від IWCK: швидкі тести на ковід, щоб було легше моніторити
здоров’я наших Супергероїв

Від Divoro Children Project:
медичні препарати для карапузів з відділення інтенсивної та
еферентної терапії хронічних інтоксикацій — 5 препаратів,
всього 18 упаковок та ліки для дітей з відділень токсикології, педіатрії
Від видавництва дитячого журналу «Чарівний Ліхтарик»:
журнали для супергероїв з різних відділень лікарні
Від Василя Каракая та команди AHEAD Consulting: 100 микрофонів для онлайн-роботи
Від Cooper&Hunter:
кулер (у новий клас в Києві) та кондиціонер (у новий клас в Харкові),
270 чашок для карапузів з різних відділень Охматдиту
Від «Ролеты Украины»:
ролети для створення комфортної атмосфери в класах (новенькі полотна прикрашають
вікна у трьох класах: Дитячої лікарні ім. Башека в Житомирі, новому класі в Охматдит
та Дніпровській Фтизиатрії)
Від Halyna Budilova: книжки «Робі та Злюка в короні» від авторки
Від ERGO Ukraine: Школа Супергероїв у Дніпровській Фтизіатрії отримала колонку

ФІНАНСУВАННЯ

Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні
здійснює фінансову підтримку проєктів, які сприяють розвиткові
громадянського суспільства та підвищують громадську активність в
Україні.
Канал 1+1
підтримав роботу школи на 4 місяці - сприяв оплаті праці
координаторів у Києві та Житомирі. Також у дітей пройдуть «Уроки
мрій»в рамках проекту «Здійсни Мрію»
Dobro.ua
це платформа, користувачі якої допомогли зібрати кошти на оплату
праці вчителів Школи Супергероїв та на адміністративні витрати

Спільнота Ukraine Women's Network в Harvard Kennedy School
надавала фінансову підтримку оплати праці вчителів в київській
лікарні ОХМАТДИТ
Шахар – засновник та директор компанії ETNA GROUP SECURITY
SOLUTIONS
допоміг з оплатою праці бібліотекаря Бібліотеки Школи Супергероїв
Cooper&Hunter
допомагали з оплатою праці вчителів
Trans-Atlantic Medical Relief Foundation, Inc
долучаються до оплати праці
вчителів Школи Супергероїв

ПРЕМІЯ «ВИБІР СЕРЦЕМ» НАТАЛІЇ МОСЕЙЧУК

Вчителька Школи Супергероїв у
Дніпропетровській обласній клінічній лікарні
«Фтизіатрія» ТЕТЯНА ВАКУЛЮК цього року
була нагороджена спеціальною премією від
Наталії Мосейчук «Вибір серцем» на Global
Teacher Prize.
Також була нагороджена УЛЯНА БУТЯК,
учителька з Львівщини, яка поїхала в
м.Щастя Луганської області, аби викладати
українську мову й зарубіжну літературу на
волонтерських засадах.

НАЙВИЩА НАГОРОДА ОРДЕН КНЯГИНІ ОЛЬГИ III СТУПЕНЯ ТЕПЕР НАША!
5 грудня країна відзначала Міжнародний день волонтера.
В Києві Офісом Президента України було
організовано урочистий захід на території
музейного комплексу «Мистецький Арсенал».

Серед нагороджених –
засновниця ГО Small Heart with Art
та Школи Супергероїв Євгенія Смірнова!
Вона отримала державну відзнаку
Президента України
«Орден княгині Ольги III ступеня».

ДЯКУЄМО,

що були поруч і допомагали
нам протягом 2021 року!
2021 був надзвичайно крутим!
Чекаємо, що нам подарує 2022 рік!

