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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).

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254


Od czego zacząć?

zauważ dziecko

poznaj jego potrzeby

pozwól mu się rozwijać według jego tempa i możliwości

wykorzystaj jego potencjał

zbuduj relacje



Budowanie relacji





Poznawania potrzeb

• funkcjonowanie społeczne w szkole,
• możliwości edukacyjne,
• funkcjonowanie w środowisku rodzinnym,
• rodzic źródłem wiedzy.



TIK w edukacji
włączającej

- czy to możliwe?





Nasze doświadczenia:

• eTwinning,

• Wikiszkoła - projekt Wikimedia Polska,

• Wakelet - Wakelet School,

• projekty UNICEF,

• projekty, konkursy, spotkania międzynarodowe,

• szkolenia nauczycieli z zakresu wykorzystywania TIK,

• wykorzystywanie TIK na zajęciach specjalistycznych.







Nasze prace:

• "Księga zdrowych przepisów”

• „(Nie) inny”

• „22 kwietnia – Dzień Ziemi”



Przydatne linki:

• https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca-w-praktyce

• https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-
wlaczajaca/?fbclid=IwAR2ppfd78I3SDIjtQaY3ga6AsWbkHl4Nspvetn3nzyTZRqNn1lTN4cDPGZk

• https://www.ore.edu.pl/2015/03/bank-dobrych-
praktyk/?fbclid=IwAR3xXLx8m6og5GYWY3FfwqKnSxXXidI9R043Kly6CdJnu2umoGnAg44D6B0

• https://genial.ly/

• https://www.canva.com/pl_pl/

• https://wordwall.net/pl

• https://kahoot.it/

• https://www.mentimeter.com

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca-w-praktyce
https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-wlaczajaca/?fbclid=IwAR2ppfd78I3SDIjtQaY3ga6AsWbkHl4Nspvetn3nzyTZRqNn1lTN4cDPGZk
https://www.ore.edu.pl/2015/03/bank-dobrych-praktyk/?fbclid=IwAR3xXLx8m6og5GYWY3FfwqKnSxXXidI9R043Kly6CdJnu2umoGnAg44D6B0
https://genial.ly/
https://www.canva.com/pl_pl/
https://wordwall.net/pl
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com


Przydatne linki:

• https://www.storyjumper.com/

• https://www.baamboozle.com/

• https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-
Maker/song/6341313258061824?fbclid=IwAR0_p5It9MQbOPLX5gCUmFcQBW2IZOeZIkfk3ZtlhxTZr
QRq3RPtbOT24_s

https://www.storyjumper.com/
https://www.baamboozle.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6341313258061824?fbclid=IwAR0_p5It9MQbOPLX5gCUmFcQBW2IZOeZIkfk3ZtlhxTZrQRq3RPtbOT24_s
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