
 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – SZKOLENIA I DORADZTWO  
DLA KADR LUBUSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online dla: 

• pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli 

• pracowników kuratoriów oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST) 

• pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) 

realizowanych w ramach projektu „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr 

lubuskiego systemu oświaty”. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. 

Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-

00-1044/21.  

 

CZYM JEST  EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA? 

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego 
celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im 
warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju 
osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. 
Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości 
włączającego społeczeństwa, czyli  społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie 
zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich 
różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. 
To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na 
dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb 
i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. 
Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i możliwości, 
realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do 
rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły. 
Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo 
i osiągnięcia uczniów (UNESCO, 2017). 

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca
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CEL PROJEKTU: 
Do końca  grudnia 2022 r. 711 osób (569 K, 142 M) spośród 790 objętych wsparciem przedstawicieli 
kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach 
systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. lubuskiego podniesie wiedzę  
w zakresie edukacji włączającej. 
 
 
Projekt obejmie szkoleniami następującą grupę odbiorców: 

• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników, 
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia, 
• pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede 

wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), 
• pracownicy kuratoriów oświaty. 

 
 
WAŻNE ! 
Szkolenia skierowane są do osób, które nie otrzymały wsparcia szkoleniowego w ramach projektów: 
„Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, 
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. 
 
SZKOLENIA I DORADZTWO 
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone 
w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy 
docelowej przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: 

• Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli 

• Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) 

• Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) 



 

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z dwóch form wsparcia: 

1. Cyklu szkoleń dla osób objętych wsparciem. 

2. Konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń. 

Wartość projektu wynosi 1 311 656,92 zł. 
W tym dofinansowanie to 1 180 491,22 zł 
 
 

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne. 

 

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna: 

1) Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

2) Wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, znajdujący się na poniższej stronie 

i przesłać na adres mailowy biuro@eduwlaczajaca.pl skany poprawnie wypełnionych  

i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 2 – 8. 

3. Umowa uczestnictwa. 

 

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie: 

https://perceptiedukacja.pl/edukacjawlaczajaca/ 

mailto:biuro@eduwlaczajaca.pl
https://perceptiedukacja.pl/edukacjawlaczajaca/

