
 

Edukacja włączająca w Wesołym Pędzelku 

 

 

W zimowym wydaniu gazetki z ubiegłego roku pisałyśmy już o edukacji włączającej. 1 

września 2022 r. dołączyło jednak do nas wielu nowych wychowanków wraz z rodzicami, dlatego 

chcemy powrócić do tego tematu i krótko podsumować to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 

miesięcy.  

Pierwsze pytanie, które zadają wszyscy niewtajemniczeni to: Co to takiego jest edukacja 

włączająca? To nic innego jak edukacja dla wszystkich. Nie ma w niej miejsca na segregację i 

nierówne traktowanie, a wymagania edukacyjne, warunki nauki, organizacja kształcenia i wychowania 

dostosowane są do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, także tego z niepełnosprawnościami. 

Od 1 września 2021 r. nasze przedszkole bierze udział w pilotażowym projekcie Ośrodka 

Rozwoju Edukacji „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą”. Projekt ten finansowany jest ze środków unijnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i 

Nauki.  

W ramach realizacji projektu powstały Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji 

Włączającej. Ich zadaniem jest pomoc szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w podejmowaniu 

systematycznych działań, zmierzających do organizacji optymalnego procesu edukacyjnego, 

odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczęszczających do nich dzieci i 

uczniów. Nasza placówka współpracuje ze SCWEW Laski. Podjęliśmy już wspólnie wiele cennych 

działań, a 30 września 2022 r. zakończył się V etap realizacji projektu. W czasie jego trwania 

przeprowadziliśmy wiele konsultacji, zajęć pokazowych i superwizyjnych o następującej tematyce: 

- Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz dzieci zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

-  Formy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

- Praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania Wielospecjalistycznej Oceny 

Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego; 

- Nie ma mnie – o pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym; 

- Organizowanie procesu edukacyjnego w grupie wielokulturowej o zróżnicowanym poziomie 

wiedzy i znajomości języka polskiego; 

- Praca w oddziale integracyjnym. 

To tylko niektóre przykłady naszych działań. Tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Na co 

dzień rozwiązujemy bowiem wiele trudnych sytuacji, pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, 

spotykamy się z rodzicami, pomagamy im przezwyciężać problemy, organizujemy pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną dla naszych wychowanków.  

Wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc specjalistów ze SWEW Laski. Ich doświadczenie i 

wiedza merytoryczna są niezwykle cenne. Jesteśmy zadowoleni z tego, co już wspólnie zrobiliśmy i 

mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.  
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