
 

O edukacji włączającej słów kilka… 

 

 

 
Co to takiego edukacja włączająca? To nic innego jak edukacja, w której wymagania 

edukacyjne, warunki nauki, organizacja kształcenia i wychowania dostosowana jest do potrzeb oraz 
możliwości każdego dziecka, także tego z niepełnosprawnościami. Mówiąc krótko edukacja 
włączająca to edukacja dla wszystkich. Nie ma w niej miejsca na segregację i nierówne traktowanie.  

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 powstają 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. Podczas pilotażu wypracowany zostanie optymalny model funkcjonowania SCWEW. Taki 
który sprawdzi się w praktyce i odpowie na potrzeby środowiska edukacyjnego.  

A potrzeb jest wiele. Placówki ogólnodostępne, takie jak nasza, często nie mają bowiem 
odpowiedniego zaplecza w postaci kadry, pomocy dydaktycznych, czy wiedzy w zakresie pracy np. z 
dziećmi niesłyszącymi lub niedowidzącymi. SCWEW jest więc odpowiedzią na te potrzeby. Razem z 
nami pomaga dostrzec środowisku lokalnemu, że obecność w oddziale przedszkolnym dzieci o 
zróżnicowanych potrzebach rozwojowych może być wartością dodaną i inspiracją do 
wykorzystywania różnorodnych metod nauczania, uczenia się empatii, solidarności, wzajemnego 
szacunku i współpracy.  

Rozpoczęliśmy już wspólne działania ze Specjalistycznymi Centrami Wspierania Edukacji 
Włączającej. W grupie VIII i XIV specjaliści z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przeprowadzili 
warsztaty przybliżające dzieciom wiedzę na temat ludzi niewidzących i słabowidzących.  

Specjalista z Fundacji Synapsis specjalizującej się w pracy z dziećmi autystycznymi podzielił się 
z nami swoimi doświadczeniami i udzielił bardzo cennych wskazówek, które wykorzystamy w toku 
organizacji procesu edukacyjnego.  

W grudniu 2021 r. otrzymamy ze SCWEW na zasadach użyczenia bardzo atrakcyjne programy 
multimedialne do terapii psychologicznej i terapii logopedycznej.  

Na bieżąco korzystać będziemy z pomocy zatrudnionych w SCWEW specjalistów. 
Zorganizujemy we współpracy z nimi kolejne warsztaty dla przedszkolaków, które pozwolą im 
zrozumieć, że czasem myśli niektórych dzieci podążają inną, niekonwencjonalną drogą.  

Nie zapomnimy oczywiście o rodzicach. Każdy, kto będzie potrzebował wsparcia w 
wychowaniu swojego dziecka, a szczególnie w przezwyciężaniu pojawiających się trudności, uzyska je. 
Specjaliści ze SWEW postarają się spełnić oczekiwania środowiska rodzinnego naszych 
przedszkolaków.  

Razem pokażemy dzieciom, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami lub specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi są wśród nas, mają takie same prawa, takie same marzenia, tylko droga do 
ich realizacji prowadzi czasem innymi ścieżkami.  

 


