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Dzieci są jak kwiaty: potrzebują odpowiedniego podłoża 

i otoczenia, by wyrosnąć, troski ogrodnika, by się rozwijać, 

czasu, by dojrzeć. Na efekt trzeba poczekać, ale warto.

(Adriana Kloskowska)



Wyznaczniki Modelu SCWEW

► Od segregacji do włączenia – budowanie przestrzeni pełnego włączenia 
(obszary, uczestnicy, interesariusze);

► Badania pedagogiczne i działania MEN;

► Zasoby i wsparcie edukacji włączającej – wymiar regionalny, ogólnopolski, 
międzynarodowy;

► Lokalna strategia oświatowa ;

► Potencjał szkolnictwa specjalnego i wymiana doświadczeń ze szkołami 
ogólnodostępnymi;

► Szkoła ogólnodostępna jako szkoła dla każdego;

► Rozwój uczniów jako proces; 

► Współpraca na rzecz rozwoju uczniów;

► Zarządzanie informacją w obszarze zasobów edukacji włączającej.



Specjalistyczne Centrum Wspierające 

Edukacji Włączającej (SCWEW) 

- definicja:

specjalistyczny zespół działający w szkole 

specjalnej/placówce specjalnej, prowadzącej działalność 

edukacyjną i korzystający z jej zasobów kadrowych 

i merytorycznych oraz zasobów zewnętrznych innych 

podmiotów.





Zadanie SCWEW

Projektowanie, realizacja, monitorowanie oraz ewaluacja 

wsparcia udzielanego przedszkolom i szkołom 

ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry 

i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości 

pełnego rozwoju, z wykorzystaniem na każdym etapie 

kształcenia oferty edukacyjnej uwzględniającej ich 

indywidualne potrzeby i możliwości.



Główne obszary działalności SCWEW 

➢ Działalność związana z rozpoznaniem potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;

➢ Działalność szkoleniowo-doradcza;

➢ Działalność związana z wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących 

w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne 

i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki;

➢ Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla 

edukacji włączającej;

➢ Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji 

i spójności działań.



Szczególne obszary 

w działaniach SCWEW
Będą się odnosiły do zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów wynikających 
między innymi z:

► dysfunkcji wzroku,

► dysfunkcji słuchu,

► zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),

► potrzeby wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),

► trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,

► zaburzeń psychicznych,

► niepełnosprawności ruchowej,

► niepełnosprawności intelektualnej.



Odbiorcy SCWEW

Działania SCWEW wspierają:

► kadrę kierowniczą przedszkoli i szkół ogólnodostępnych 

prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;

► Nauczycieli, specjalistów i innych pracowników szkół;

► dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, 

szkół i placówek, ich rodziców/opiekunów prawnych 

oraz osoby dorosłe pobierające naukę w szkołach dla 

dorosłych – za pośrednictwem szkoły.



Interesariusze SCWEW

►jednostki samorządu terytorialnego,

►kuratoria oświaty,

►poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP),

►placówki doskonalenia nauczycieli (PDN),

►biblioteki pedagogiczne (BP),

►uczelnie,

►ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny),

►instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny,

►pracodawcy,

►organizacje pozarządowe.



Działania SCWEW

Wspieranie kadry kierowniczej w:

► wypracowywaniu w placówce (szkole/przedszkolu) modelu jej funkcjonowania jako 

organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia 

oraz włączenie społeczne wszystkich członków jej społeczności – w tym rodziców, 

a także instytucji wspierających; 

► poszukiwaniu rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, umożliwiających 

tworzenie środowiska włączającego m.in. poprzez likwidowanie barier w uczeniu 

się i rozwoju wszystkich dzieci/uczniów;

► działaniach na rzecz poprawy dostępności placówki;

► podnoszeniu kompetencji kadry szkoły.



Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników 

szkoły ogólnodostępnej, w szczególności w zakresie:

► rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci/uczniów,

► uniwersalnego projektowania, wprowadzania dostosowań,

► informowania o strategiach pracy z grupą/klasą zróżnicowaną,

► prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów,

► planowania ścieżki rozwoju zawodowego uczniów,

► współpracy z rodzicami, wymiany doświadczeń.



Praca z grupą/klasą zróżnicowaną

► Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą 

zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, 

przygotowania programów i adaptacji materiałów 

odpowiednich do potrzeb wszystkich uczniów 

oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu.



Współprowadzenie/prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej lub SCWEW

► Współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym/grupie przez 
nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio 
z nauczycielem/specjalistą przedszkola/szkoły ogólnodostępnej – praktyczna 
demonstracja skutecznych technik i metod pracy w grupie uczniów.

► Prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz lekcji otwartych 
w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej lub w SCWEW.

► Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy 
i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
uczelniami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami działającymi 
na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi.



Inne 

► Wspieranie w realizacji zadań wynikających z organizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.

► Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez:

• inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych 

i profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej;

• współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami 

oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi 

potrzebami oraz ich rodzin.



Prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego

► Zakup sprzętu specjalistycznego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp.

► Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego oraz udostępnianie podręczników

i materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do pracy

z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami.

► Porady i instruktaż w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.



Struktura SCWEW



Struktura wewnętrzna SCWEW

Szkoła specjalna, placówka specjalna SCWEW

► Lider SCWEW

► Ekspert ds. edukacji włączającej 

► Ekspert ds. technologii wspomagających (wypożyczalnia) 

► Ekspert ds. informacji i ewaluacji

► Nauczyciele i specjaliści

Szkoły ogólnodostępne

► Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW





Przygotowanie do realizacji zadań lidera 

i kadry SCWEW

► Zestaw szkoleń dla lidera i kadry SCWEW;

► Pakiety szkoleniowe;

► Sieć współpracy i samokształcenia dla liderów SCWEW;

► Wsparcie merytoryczne (eksperci, materiały szkoleniowe);

► Funkcjonowanie Centrum Koordynującego (CK) w ORE;

► Podróże studyjne, wymiana doświadczeń.



PROGRAM SZKOLENIA DLA LIDERA

Lp. Nazwa modułu Liczba 
godzin

Uwagi

I.
Kompetencje miękkie Lidera. 

Modele skutecznego zarządzania
4

II. 
Szkoła ogólnodostępna przyjazna uczniom 

ze zróżnicowanymi potrzebami
4

III. Organizacja i zadania SCWEW 7
15 godzin - pierwsza część 
oraz zadanie wdrożeniowe

IV. Planowanie i realizacja zadań SCWEW 9

V. 
SCWEW we współpracy 
z przedszkolami/szkołami

2

VI. Monitorowanie i ewaluacja pracy SCWEW 4

Razem 30



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. I. Edukacja włączająca Liczba 
godzin

I.
Integracja grupy i budowanie zespołu, przedstawienie celów
projektu Modelu SCWEW

4

II. Koncepcja i implementacja edukacji włączającej 4

III. Edukacja włączająca – doświadczenia uczestników szkolenia 4

IV. SCWEW – ku włączeniu – idea powstania i rola SCWEW 3

Razem 15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. II. SCWEW jako instytucja wspierająca Liczba 
godzin

I. Rola i zadania SCWEW 4

II. Opis wsparcia SCWEW 7

III. Kompetencje kadry do realizacji wsparcia 4

Razem 15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. III. Funkcjonowanie szkoły zgodnie
z założeniami edukacji włączającej

Liczba 
godzin

I. Jak budować środowisko włączające w szkole? 4

II. Organizacja pracy szkoły włączającej 3

III. Współpraca z rodzicami wszystkich dzieci 4

IV. 
Współpraca z nauczycielami/specjalistami/pracownikami 
niepedagogicznymi w tworzeniu klimatu szkoły włączającej

4

Razem 15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. IV. Planowanie pracy nauczyciela w szkole włączającej Liczba 
godzin

I.
Każdy uczeń zasobem grupy/klasy zróżnicowanej w szkole 
włączającej

8

II. 
Planowanie pracy nauczyciela w grupie uczniów 
ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

7

Razem 15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. V. Ocenianie uczniów w klasie zróżnicowanej Liczba 
godzin

I. Proces oceniania jako element budowania szkoły włączającej 4

II. 

Zróżnicowane strategie sprawdzania wiedzy i umiejętności                    
z uwzględnieniem funkcjonowania grupy zróżnicowanej
(m.in. ocenianie kształtujące, ocenianie włączające).

Zasady oceniania osiągnięć szkolnych ucznia

7

III.

Ocenianie zewnętrzne – organizacja; analiza kontekstowa 
wyników.

Wykorzystanie wyników analizy do doskonalenia pracy szkoły 
i nauczyciela w kontekście klasy zróżnicowanej.

4

Razem 15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. VI. Metody pracy w klasie zróżnicowanej Liczba 
godzin

I. Metody pracy w klasie zróżnicowanej 8

II. Przestrzeń klasy zróżnicowanej 2

III.
Adaptacja materiałów edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb 
uczniów

5

Razem
15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. VII. Współpraca w pracy SCWEW Liczba 
godzin

I. Współpraca w SCWEW (lider + kadra) 6

II. Współpraca z interesariuszami SCWEW 3

III. Współpraca z Centrum Koordynującym 2

IV. Monitorowanie i ewaluacja działań SCWEW 4

Razem
15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. VIII. Edukacja zdalna w szkole włączającej Liczba 
godzin

I.
Relacje jako podstawa rozwoju dziecka/ucznia i sukcesu pracy
szkoły w trybie pracy zdalnej/hybrydowej

6

II. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych każdego dziecka/ucznia 
w pracy zdalnej/hybrydowej

5

III.
Wsparcie rodzinne, rówieśnicze, 
środowiskowe dziecka/ucznia w edukacji zdalnej

4

Razem
15



PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Lp. IX. Praca z dorosłymi Liczba 
godzin

I.
Warunki skutecznego komunikowania się w pracy 
z dorosłymi

3

II. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego 4

III. Metodyka uczenia się człowieka dorosłego 4

IV. Informacja zwrotna w pracy z dorosłymi 4

Razem
15



PAKIETY SZKOLENIOWE

Pakiet I: Przewodnik nauczyciela edukacji włączającej – pakiet wprowadzający

Pakiet II: Grupa zróżnicowana, zasoby i indywidualne potrzeby, badanie i diagnoza 
potrzeb ucznia z uwzględnieniem poszczególnych etapów edukacyjnych 
(wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8, szkoły   
ponadpodstawowe)

Pakiet III: Wykorzystanie zasobów rodziny i środowiska rówieśniczego w tworzeniu 
klimatu sprzyjającego zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci/uczniów 
w grupie/klasie rówieśniczej 

Pakiet IV: Zarządzanie grupą/klasą zróżnicowaną – proces wychowawczy 
(wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8, szkoły  
ponadpodstawowe)

Pakiet V: Analiza postępów dzieci/uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej na rzecz 
indywidualnego rozwoju dziecka/ucznia (wychowanie przedszkolne, edukacja 
wczesnoszkolna, klasy 4–8, szkoły ponadpodstawowe)



PAKIETY SZKOLENIOWE

Pakiet VI: Projektowanie przyjaznego środowiska edukacyjnego w szkole włączającej 
(wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8, szkoły   
ponadpodstawowe)

Pakiet VII: Planowanie procesu uczenia się dla grupy/klasy zróżnicowanej – ogólne zasady
(wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8, szkoły 
ponadpodstawowe)

Pakiet VIII: Przykładowe scenariusze – wychowanie przedszkolne + edukacja wczesnoszkolna (6)

Pakiet IX: Przykładowe scenariusze zajęć z uwzględnieniem grupy zróżnicowanej: SP (14)

Pakiet X: Przykładowe scenariusze zajęć z uwzględnieniem grupy zróżnicowanej:
liceum/technikum/szkoła branżowa (18)

Pakiet XI: Funkcjonowanie SCWEW/kadra SCWEW



Rozwój talentów i predyspozycji drzemiących w naszych 

dzieciach będzie możliwy dopiero wtedy, gdy spojrzymy na 

nie bez lęku i zatroskania, kiedy przestaniemy mieć wobec 

nich określone zamiary i zrezygnujemy z konkretnych 

wyobrażeń na ich temat.

(Gerald Hüther)



Dziękujemy za uwagę!


