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KRÓTKIE WPROWADZENIE DO ANLIZY 

 

„Podręcznik Edukatora” jest intelektualnym dorobkiem projektu „Europejska Sieć na rzecz Integracji Społecznej - 

ENSI”, finansowanego z programu Erasmus Plus (Edukacja dorosłych KA202). Ogólnym celem projektu była wymiana 

dobrych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych między animatorami i operatorami w sektorze integracji społecznej 

dzieci i młodzieży z SEN (Specjalne Potrzeby Edukacyjne). Wymiana dobrych praktyk miała na celu opracowanie 

europejskiego modelu włączenia dzieci i młodzieży z SEN o wysokim potencjale możliwości powielania w innych 

krajach UE i innych kontekstach społeczno-kulturowych. ENSI został wdrożony przy udziale 6 partnerów (sektora 

edukacji pozaformalnej) z 5 krajów UE: 

✓ People Help the People (Włochy) - koordynator  

✓ Asociatia Fluturele Visator (Rumunia)  

✓ Associacion Amigos de Europa (Hiszpania)  

✓ Szkolenie EURO (Bułgaria) 

✓ Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Włochy)  

✓ Fundacja Family Center (Polska).  

Podręcznik badań został przeprowadzony przy użyciu metodologii badań i działań, a partner Centro Internazionale delle 

Culture UBUNTU koordynował działania badawcze. Na początku projektu każdy partner sporządził raport analityczny 

na temat trudności w nauce i integracji społecznej dzieci i młodzieży ze SPE we własnym kraju. Każdy raport krajowy 

uzupełniono opisem niektórych dobrych praktyk przeprowadzonych na szczeblu krajowym z analizą SWOT. Ta pierwsza 

część Podręcznika badawczego została udostępniona i omówiona z uczestnikami Transnational Training Course (TC1). 

TC1, koordynowany przez People Help the People, był także momentem wymiany dobrych praktyk, które każdy 

uczestnik przekazał w swoim środowisku pracy. Podczas drugiego międzynarodowego szkolenia (TC2) podzielono się 

wynikami osiągniętymi przez każdego partnera w działaniach, w których przekazano dobre praktyki. UBUNTU 

zredagował „Podręcznik badań”, dzieląc pracę na trzy części:  

• raporty analityczne na temat trudności w nauce młodych migrantów oraz dobrych praktyk wdrożonych w 

kontekstach pozaformalnych w krajach partnerskich;  

• Opis modelu włączającego wyprodukowanego, a następnie przetestowanego lokalnie;  

• Wyniki testów w kontekstach nieformalnych każdego kraju partnerskiego. 

Obecność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN), a szczególnoie coraz bardziej strukturalna obecność 

cudzoziemców w szkole, wymaga zmiany praktyk szkolnych i ponownej oceny potencjalnej roli pozaformalnych 

kontekstów w celu wspierania funkcji edukacji powierzonj formalnym instytucjom. Te zmiany rozpoczynają się od 

założenia, że obecność różnorodności można uznać za cenny zasób i należy go docenić, ponieważ tworzy kontekst 

eksperymentowania, który odtwarza na mniejszą skalę charakterystykę wielokulturowego społeczeństwa, w którym 

dzisiaj żyjemy. Obecność cudzoziemców w klasie, ale także w sytuacjach pozalekcyjnych, daje nauczycielom (na 

wszystkich poziomach) możliwość lepszego określenia wymiaru międzykulturowego, zachęcania do poznania i 

akceptacji "innej" kultury, unikając eliminacji różnic, a zamiast tego identyfikowanie podobieństw i różnic, zaczynając 

od porównania. Celem jest akceptacja i wzajemny szacunek. Sama wielojęzyczność staje się podstawową okazją do 

poprawy umiejętności komunikacyjnych. Z dwujęzycznego punktu widzenia klasa może stać się miejscem, w którym 

spotykają się różne alfabety i pisma, narracyjne dziedzictwo (opowiadania, wiersze, powieści, itd.) obejmujące różne 

kultury I odmienne słownictwo. 

Kontekst pozaformalny daje potencjalnie większe możliwości nawiązania dialogu między kulturami, przede wszystkim 

dlatego, że uwaga jest przenoszona z aspektu edukacyjno-dydaktycznego na emocjonalno-relacyjny, znacznie ułatwiając 

nieformalne uczenie się przede wszystkim języka, ale także wszystkich tych aspektów bycia razem, które często gubią 

się wraz z kulturą przynależności. Ponadto w takich sytuacjach poziom nieufności ulega znacznemu zmniejszeniu, co jest 

często największą przeszkodą w nawiązaniu relacji i rozwijaniu zainteresowania lub po prostu ciekawości wobec tego, 

co "inne niż sam". 

Jednym z obszarów umożliwiających społeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze SPE jest edukacja formalna i 

pozaformalna. Edukacja jest częścią ciągłego rozwoju człowieka. Wymaga to ciągłego doskonalenia w zakresie działań 
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jakościowych oraz wprowadzania nowych funkcji i działań. W przypadku młodych ludzi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych działania te są szczególnie ważne, ponieważ określają one możliwości funkcjonowania osoby w 

społeczeństwie. 

Edukacja nieformalna może być narzędziem służącym włączaniu wszystkich, szczególnie tych, którym nie udaje się 

uzyskać tego w formalnym systemie edukacji. Rodzice, wychowawcy, animatorzy młodzieżowi i pracownicy społeczni, 

którzy wspierają dzieci w edukacji nieformalnej, powinni mieć świadomość, że ich działania muszą być realizowane w 

szerszym kontekście. 

Skuteczność tych działań zależy od ciągłego doskonalenia i rozwoju systemu, nie tylko poprzez wprowadzenie 

współpracy między różnymi podmiotami, takimi jak samorząd lokalny, organy edukacyjne, pracodawcy, społeczności 

lokalne i rodzice, ale także poprzez dostosowanie systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań.  

Wszystkie dzieci i młodzież, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SEN, mają prawo do edukacji, która 

jest odpowiednia do ich potrzeb. Cele kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są takie same 

jak dla wszystkich dzieci i młodzieży. Edukacja polega na wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwoju we wszystkich 

aspektach ich życia - duchowym, moralnym, poznawczym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, estetycznym, społecznym 

i fizycznym. 

Przegotowana  analiza ma na celu pokazanie polityk przyjętych w 5 krajach europejskich (partnerzy projektu ENSI), w 

szczególności w Bułgarii, we Włoszech, w Polsce, w Rumunii i w Hiszpanii, w celu włączenia uczniów ze SEN, 

zwłaszcza w przypadku obcokrajowców z innych krajów w kontekście edukacyjnym. Ten przegląd został ubogacony o 

dogłębną analizę szkolenia nauczycieli w zakresie tych zagadnień oraz przykładową część, która pokazuje najczęściej 

stosowane metody integracyjne. Na koniec zostały szczegółowo opisane metodologie stosowane przez organizacje 

partnerskie, aby podkreślić mocne strony, które sprawiają, że jest to "dobra praktyka" potencjalnie możliwa do 

upowszechniania w innych kontekstach. 

Rezultat intelektualny stanowi zestawianie lokalnych raportów przygotowywanych przez każdego z partnerów. 

Lokalne raporty analityczne mają wspólną strukturę i podobne treści, które uwzględniają specyfikę osobliwości ich 

kraju w odniesieniu do przedmiotu. Raporty szczegółowo analizują sposób, w jaki kształcenie i integracja dzieci i 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest realizowana w każdym z krajów. 

W raportach zostały poddane analizie następujące aspekty: 

- Definiowanie, dotyczące definicji pojęcia "specjalnej potrzeby" w dziedzinie edukacji 

- Prawna, dotycząca głównych przepisów i polityk przyjętych w danym kraju 

- Pedagogiczne, dotyczące osoby wychowawcy, jego roli i szkolenia 

- Metodologiczne, dotyczące rzeczywiście wdrożonych metod włączających. 

Lokalne raporty przedstawiają również najlepsze praktyki metod stosowanych w nieformalnych kontekstach, które 

zachęcają do integracji, a prawie wszystkie z nich obejmują analizę SWOT osobistych doświadczeń w działaniach z 

młodymi osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
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ROZDZIAŁ 1: DZIECI I MŁODZIEŻ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. DEFINICJA I 

ANALIZA KULTUROWO-ANTROPOLOGICZNA 

 

1.1 W BUŁGARII 

 

Pojęcie "specjalne potrzeby edukacyjne" obejmuje szeroki zakres różnych zaburzeń, koncentrując się przede wszystkim 

na potrzebach edukacyjnych dziecka oraz na pedagogicznym aspekcie interakcji. Różnicowanie dzieci i uczniów z 

problemami rozwojowymi, a także tworzenie jakichkolwiek klasyfikacji, odbywa się według określonych kryteriów. 

Zgodnie z nauką, kryteria te zmieniają się w pewnym sensie - niektóre kryteria są odrzucane, inne maleją, pojawiają się 

nowe lub bardziej akcentowane. 

Oto główne kryteria: 

- Charakter pierwotnej niepełnosprawności  

- Stopień niepełnosprawności 

- Czas wystąpienia niepełnosprawności 

- Zaburzenia wtórne po pierwotnej niepełnosprawności 

- Zdolność uczenia się danej osoby 

Podstawowym dokumentem na poziomie krajowym, odzwierciedlającym globalne priorytety dotyczące osób 

niepełnosprawnych i ich miejsca w społeczeństwie, jest "Ustawa o edukacji przedszkolnej i szkolnej". Jasno i racjonalnie 

określa, które dzieci i młodzież mają specjalne potrzeby edukacyjne. Są to osoby, których potrzeby edukacyjne mogą 

powstać w wyniku: 

Upośledzenia czuciowego - obejmuje ono dwie główne grupy zaburzeń nerwowo-czuciowych wywołanych zmianami w 

układzie słuchowym lub wzrokowym, tworząc barierę dla percepcji i przetwarzania przychodzących informacji w  

kanałach czuciowych. Wpływa także na informacje językowe dotyczące zdolności komunikacyjnych i szkolnych dzieci. 

Upośledzenie czuciowe jest przyczyną wtórnych zaburzeń poznawczych i językowych o charakterze ogólnym i 

niespecyficznym, nieprawidłowej artykulacji, słabo rozwiniętego słuchu fonemicznego. Występują problemy z edukacją, 

komunikacją i socjalizacją dziecka. 

Niepełnosprawność fizyczna - konsekwencje tej niepełnosprawności wymagają zapewnienia architektonicznego 

dostępu i dostosowania środowiska szkolnego oraz miejsca pracy ucznia. Wyraźne upośledzenie zdolności motorycznych 

prowadzi do obiektywnych trudności w uczeniu się, ograniczonych ruchów i problemów z umiejętnościami graficznymi. 

Wtórnymi objawami mogą być zwiększone zmęczenie, drażliwość, lęk, chwiejność emocjonalna, depresja. Te dzieci 

muszą być zwolnione z zajęć z treningu fizycznego, powinny mieć wydłużony czas pracy na piśmie, ustne testy. Fizyczne 

niepełnosprawności zostały podzielone na trzy grupy: 

- Choroby układu ruchu 

- Wrodzone anomalie i aberracje chromosomowe (zespół Downa), małogłowie, torbiele mózgu, szczeliny w jamie ustnej 

i podniebieniu, które prowadzą do upośledzenia umysłowego w różnym stopniu i wynikające z nich nieprawidłowości 

językowe, deficyty w sferze poznawczej, problemy emocjonalne i behawioralne. 

- Fizyczne uszkodzenie dziecięcego porażenia mózgowego (CCP). Niekompletny rozwój ruchowy dziecka obserwuje się 

w wyniku uszkodzenia mózgu występującego w okresie okołoporodowym. Struktury i systemy, które napędzają 

lokomocję i pozycję ciała są uszkodzone. Niepokojące są funkcje motoryczne, koordynacja, oddychanie, artykulacja. 

Często pojawia się problem wtórny przejawiający się w rozwoju mowy, komunikacji i socjalizacji. 

Wielokrotna niepełnosprawność - kategoria obejmuje szeroki zakres połączonych zaburzeń, które obejmują więcej niż 

jeden rodzaj wielozmysłowej niepełnosprawności, zaburzeń motorycznych, upośledzenia umysłowego, zaburzeń 

językowych i ogólnych lub specyficznych trudności w uczeniu się. 

Upośledzenie umysłowe - jest zbiorem etiologicznie różnorodnych odziedziczonych, wrodzonych lub wcześnie nabytych 

niepostępujących zespołów ogólnego niedorozwoju umysłowego, przejawiających się w trudnej adaptacji społecznej. 

Niewystarczający rozwój psychofizyczny w dużej mierze zależy od stopnia upośledzenia umysłowego. 
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- Lekkie IQ - 50-69; 

- Umiarkowane IQ - 35-49; 

- Ciężkie IQ - 20-34; 

- Głębokie IQ jest poniżej 20; 

Zaburzenia mowy - są podzielone na 5 grup: 

- Zaburzenia artykulacji, zaburzenia fonologiczne związane z dysfunkcjonalnym używaniem języka i systemem 

dźwiękowym; 

- zaburzenia płynności związane z tempem rytmicznym strony mowy (jąkanie); 

- Zaburzenia głosu; 

- zaburzenia językowe wpływające na aspekty systemu językowego (dysfonia rozwojowa, opóźniony rozwój językowy), 

zaburzenia językowe pochodzenia neurologicznego (afazja dziecięca); 

- Komunikatywne zaburzenia anomalii i rozcięć w jamie ustnej i podniebieniu we wczesnym dzieciństwie (rhinolalia); 

Zastosowanie terapii mowy dostosowanej do szczególnych cech dziecka i dodatkowa pomoc psychologiczna, jeśli to 

konieczne, ułatwiają jej pomyślną integrację. 

Specyficzne nieprawidłowości w zdolności uczenia się - termin ten odnosi się do stanu uznawanego za wynik dysfunkcji 

ośrodkowego układu nerwowego i powoduje u dzieci i dorosłych dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, dyspraksję. Dzieci z 

takimi trudnościami posiadają normalny iloraz inteligencji i często mają intelekt wyższy od średniej, ale jednocześnie 

wykazują trudności w opanowaniu jednej lub więcej podstawowych umiejętności szkolnych (najczęściej czytanie). 

Zarówno trudności w percepcji i kodowaniu informacji, nieodpowiednia integracja międzysekcyjna, koordynacja 

motoryczna czuciowa i rozwój językowy, ograniczenie parametrów pamięci, uwaga, abstrakcyjne myślenie są głównymi 

cechami. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - charakteryzują się trudnościami w umiejętnościach społecznych, języku i 

zachowaniu dzieci. Trudności pojawiają się w różnym stopniu u różnych dzieci i chociaż niektóre mogą mieć problemy 

z komunikacją werbalną i kontaktem wzrokowym z innymi, inni rozwinęli mowę i lepiej radzą sobie w sytuacjach 

społecznych. Cechy szczególne w percepcji społecznej utrudniają przygotowanie się do zmian i planowanie przyszłości, 

radzenie sobie z nieznanymi sytuacjami, przewidywanie, co następuje, zrozumienie reakcji ludzi. Dzieci z autyzmem nie 

rozumieją niepisanych reguł społecznych i są pozbawione poczucia empatii, ponieważ nie są w stanie zidentyfikować 

uczuć innych. Często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa i nie uczestniczą we wspólnych grach i zajęciach. 

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne - te zaburzenia charakteryzują się opóźnieniem w rozwoju umysłowym i 

ogólnym funkcjonowaniu. Występują deficyty w interakcjach społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz 

stereotypowym zachowaniu. 

 

1.2 WE WŁOSZECH 

 

Jeden z pierwszych artykułów Deklaracji z Salamanki, oświadczenie końcowe Światowej Konferencji Edukacji 

Specjalnej, która odbyła się w czerwcu 1994 r. (UNESCO, 1994), brzmi: "Każde dziecko ma fundamentalne prawo do 

edukacji i musi mieć możliwość osiągnąć i utrzymać akceptowalny poziom nauki "(Artykuł 2.1). Deklaracja ta została 

podpisana przez 92 kraje i uznana za pierwszy oficjalny dokument, który koncentruje się na tematach takich jak włączenie 

międzynarodowe i specjalne potrzeby edukacyjne. 

Na początku jednak wyrażenie SEN, zarówno w słownictwie angielskim, jak i w badaniach międzynarodowych, było 

używane wyłącznie z bio-medycznego punktu widzenia, na podstawie którego istniało pojęcie "normalności" jako 

elementu porównawczego do zdefiniowania "nienormalnego" stanu, wynikającego głównie z czynników biologicznych 

i indywidualnych, klasyfikowanych w kategoriach opisowych wyrażonych w kategoriach choroby (wynik upośledzenia, 

patologii, problemów psychospołecznych) lub warunków społeczno-ekonomicznych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Przełom w tym sensie nastąpił w 2005 r. Wraz z definicją SEN opracowaną we Włoszech przez Dario Ianesa. Wyrażenie 

zostało rozszerzone na wszystkich uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągnęli optymalnego postępu i którzy z 

tego powodu potrzebowali dodatkowego wsparcia. To ostatnie nie zależały od stopnia trudności, ale od tego, jak wiele 
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szkoła musi dostosować w zakresie programu nauczania, organizacji i dodatkowych zasobów ludzkich i / lub 

materialnych, aby osiągnąć efektywne uczenie się. 

Ianes definiuje Specjalne Potrzeby Edukacyjne jako wszelkie ewolucyjne trudności w dziedzinie edukacji i / lub 

nauczaniu, spowodowane problematycznym funkcjonowaniem podmiotu (w różnych obszarach określonych przez 

antropologię ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonalnego Niepełnosprawności i Zdrowia) pod względem 

uszkodzeń, przeszkód w osiągnięciu dobrobytu, ograniczenie wolności i stygmatyzacji społecznej, niezależnie od 

przyczyny (bio-strukturalna, rodzinna, środowiskowa, kulturowa itd.) i wymaga specjalnej edukacji zaplanowanej ad hoc. 

SEN dotyczy zatem uczniów w wieku szkolnym, którzy oprócz edukacyjnych potrzeb rozwoju umiejętności, 

przynależności społecznej, tożsamości i autonomii, poprawy i poczucia własnej wartości, akceptacji mają również 

"specjalne", bardziej złożone potrzeby, generowane przez warunki fizyczne lub czynniki osobiste lub środowiskowe, 

które powodują trudności w funkcjonowaniu edukacji i uczenia się. 

Wyrażenie SEN służy zatem wskazaniu trzech różnych rodzajów potrzeb: potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 

potrzeby wynikające z trudności / zakłóceń w uczeniu się i / lub zachowaniu; potrzeby wynikające z niekorzystnej sytuacji 

społeczno-kulturowej. 

Wśród wielu form różnorodności możemy znaleźć sytuację niektórych nieletnich cudzoziemców: ustawodawstwo uznaje 

to za "specjalną potrzebę edukacyjną", która wymaga sporządzenia spersonalizowanego planu nauki, który musi zostać 

opracowany przez szkołę aby stopniowo poprowadzić przedmiot do pełnego włączenia do systemu szkolnego poprzez 

indywidualną ścieżkę kształcenia. 

 

 

 

1.3 W POLSCE 

 

Wysiłki na rzecz pomocy dzieciom z SPE są podkreślane na poziomie europejskim w ramach strategicznych strategii 

"Edukacja i szkolenie 2020" (2009) oraz konkluzje Rady z maja 2010 r. W sprawie społecznego wymiaru edukacji i 

szkoleń. 

Kultura jest wzorem idei, obyczajów i zachowań, którymi dzielą się poszczególni ludzie lub społeczeństwo. Jest to 

process dynamiczny, ale stabilny. Zdrowie jest pojęciem kulturowym, ponieważ kultura kształtuje nasze postrzeganie, 

doświadczanie i zarządzanie zdrowiem i chorobą.  

Kultura jest potężnym narzędziem integracji i narzędziem edukacji obywatelskiej, kulturalnej i historycznej. 

Uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta jest dla dzieci i młodzieży z rodzin imigrantów okazją do lepszego zrozumienia 

lokalnego kontekstu, miasta i ludzi, co pomaga im odnieść sukces społeczny i zawodowy oraz przyczynia się do ich 

dobrego samopoczucia. Integracja poprzez kulturę to nowe podejście w naszej organizacji Fundacji Family Center 

(Bytom, Polska) oraz organizacje, które starają się ustalić, co powinien obejmować aspekt integracyjny kultury i jak ją 

wdrożyć. Jednym z największych wyzwań jest wypracowanie wspólnej wizji kultury integracyjnej. Jak możemy 

zatrzymać utrwalanie stereotypów? Jak powstrzymać "etniczizowanie" i "ucywilizowanie" kultur społeczności 

imigrantów? 

Pierwszym i niezbędnym warunkiem integracji poprzez kulturę jest nabywanie umiejętności komunikacyjnych - zarówno 

językowych, jak i nielingwistycznych. Proces ten jest wzmacniany przez wszystkie formy aktywności kulturalnej, których 

mogą uczyć się dzieci i młodzeiż ze SPE, aby właściwie interpretować różngo rodzaju wiadomości i zrozumieć 

sytuacyjny kontekst i zachowania, przyczyniając się do zmniejszonego poziomu wyobcowania. Integracja poprzez 

kulturę wymaga wzmocnienia imigrantów poprzez oferowanie im możliwości wyrażania siebie i potwierdzania własnej 

tożsamości. Aktywność kulturotwórcza jest najlepszym narzędziem do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 

marginalizacji. 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) uznaje, że czynniki osobowe i 

środowiskowe, w tym kultura, mają złożony związek z funkcjonalnymi możliwościami i uczestnictwem. 

Niepełnosprawność jest częścią całego ludzkiego doświadczenia, w tym sensie, że każda osoba odczuwa pewną 

niepełnosprawność w jakimś momencie w trakcie swojego życia. Następujące kwestie silnie wpływają na doświadczenie 

niepełnosprawności: 
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- aspekty społeczne, 

- funkcja medyczna i biologiczna, 

- postawy kulturowe i rodzinne, 

- dostępność i dostęp do zasobów, 

- struktury społeczne i prawne. 

Edukacja specjalna (znana również jako edukacja specjalna, edukacja wspomagana, edukacja specjalna lub specjalna 

edycja) SEN jest praktyką edukowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w sposób uwzględniający ich 

indywidualne różnice i potrzeby. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają wiele wspólnych 

podobieństw z innymi dziećmi w tym samym wieku. Rozwój dziecka obejmuje wiele aspektów, które składają się na całe 

dziecko, w tym na: osobowość, zdolność komunikowania się (werbalną i pozawerbalną), odporność i siłę, zdolność 

doceniania i czerpania radości z życia oraz chęć uczenia się. 

Dzieci i młodzież mają podstawową potrzebę komunikowania się z rówieśnikami i stają się elementem, który należy 

wspierać poprzez strategie włączające, które uwzględniają ich specjalne potrzeby edukacyjne, które nie są powiązane z 

żadnymi patologiami, lecz wyłącznie uwarunkowane sytuacją społeczno-kulturową. Skupienie się na nauce języków 

obcych jako pierwszym elemencie integracji społecznej przenosi uwagę na temat, nawet w młodym wieku, integrując 

nieformalne sposoby uczenia się. Zachęcanie do różnorodności językowej - przy jednoczesnym poszanowaniu języka 

ojczystego - na wszystkich poziomach edukacji; Włączanie, w razie potrzeby, tradycyjnych metod pedagogicznych do 

procesu edukacji w celu zachowania i pełnego wykorzystania kulturowo odpowiednich metod komunikacji i 

przekazywania wiedzy. Każda człowiek - dziecko, młodzież i osoba dorosła - będzie mogła korzystać z możliwości 

edukacyjnych zaprojektowanych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb edukacyjnych1. 

 

Ustawa parlamentarna z dnia 29 listopada 1990 r. O pomocy społecznej definiuje niepełnosprawność jako stan fizyczny, 

psychiczny lub psychiczny, przyczyniając się do trwałej lub czasowej utraty lub ograniczenia normalnego bytu. 

 

1.4 W RUMUNII 

 

Skrót SEN identyfikuje te specyficzne / związane z edukacją, niezależnie od tego, czy pochodzą z niedoboru, które są 

komplementarne do ogólnych celów edukacji szkolnej, potrzeb wymagających edukacji dostosowanej do indywidualnych 

osobliwości i / lub charakterystyki niedoboru (lub zaburzenia uczenia się), jak a także specyficzna interwencja poprzez 

odpowiednią rehabilitację / odzysk. 

Wyraża potrzebę zapewnienia niektórym dzieciom dodatkowej pomocy edukacyjnej (rodzaj pozytywnej dyskryminacji), 

bez której nie można mówić o równych szansach, dostępie i uczestnictwie oraz integracji szkolnej i społecznej; 

SEN oznacza "kontinuum" specjalnych problemów w edukacji. W tym kontekście podkreśla się znaczenie ocenianie 

dziecka z perspektywy edukacyjnej (pod względem potencjału edukacyjnego i programu nauczania), a następnie 

rozwijanie określonej interwencji edukacyjnej, zróżnicowanej i dostosowanej do indywidualnych cech osobowości. 

SEN (Vrasmas) "wyznacza potrzeby edukacyjne uzupełniające ogólne cele edukacji szkolnej, potrzeby, które wymagają 

nauki dostosowanej do indywidualnych cech i / lub charakterystyki niedoboru (lub zaburzenia uczenia się), jak również 

interwencji w ramach rehabilitacji / zdrowienia odpowiadającej". Dlatego ważne jest zapewnienie specjalnej pomocy 

edukacyjnej. Ta fraza sugeruje rezygnację z dzielenia na kategorie niepełnosprawności poprzez wyznaczanie osób, dzieci 

ze specjalnymi problemami edukacyjnymi. 

Problemy te można określić na podstawie: - niedoru umysłowego - deficytów sensorycznych - niedoborów fizycznych i 

neuromotorycznych - zaburzeń językowych - zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych - DMS (deficyty 

multisensoryczne). 

Rodzaje zaburzeń poznawczych to: zaburzenia emocjonalne i behawioralne, upośledzenie umysłowe / opóźnienia, braki 

fizyczne / motoryczne, zaburzenia widzenia, niedosłuch, zaburzenia językowe, zaburzenia / trudności w uczeniu się. Bez 

odpowiedniego podejścia do tych specjalnych potrzeb, nie możemy naprawdę mówić o wyrównywaniu szans / warunków 

 
1World Declaration on Education for All (1990) 
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wstępnych dostępu, uczestnictwa i integracji szkolnej i społecznej. 

 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami / dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dzieci zagrożone ryzykiem 

Nowe wyrażenie "specjalne potrzeby edukacyjne" jest często używane w szerszym znaczeniu, w tym w określeniu "dzieci 

zagrożone" (dzieci należące do mniejszościowych grup etnicznych, dzieci ulicy, dzieci zarażone AIDS, dzieci z 

przestępczością, dzieci, które rosną w niekorzystnym środowisku)2 

Ostatnio w Rumunii używane jest określenie "dzieci ze specjalnymi potrzebami", unikając określenia "osoba lub dzieci 

niepełnosprawne". Osobą o szczególnych potrzebach może być osoba z pewnymi niepełnosprawnościami, mniej lub 

bardziej poważnymi. 

Definicja dziecka w trudnej sytuacji została określona w rozporządzeniu nadzwyczajnym nr 26 z 22.08.1997 r. - art.1: 

"Dziecko znajduje się w trudnej sytuacji, jeśli zagraża ona jego rozwojowi fizycznemu, moralnemu lub integralności." 

W tym sensie zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i sprawne mogą znajdować się w trudnej sytuacji, ale niepełnosprawne 

dziecko niekoniecznie znajduje się w trudnej sytuacji z punktu widzenia zdefiniowania pojęcia "dziecko w trudnej 

sytuacji". 

W przypadku dzieci w trudnej sytuacji specjalna interwencja koncentruje się na aspektach społeczno-emocjonalnych z 

powodu pozbawienia jej naturalnego, moralnego i prawnego prawa do rodziny lub której rodzina nie posiada 

odpowiedniej jakości społecznej.. 

 

1.5 W HISZPANII 

 

Wraz z rozwojem konstytucyjnej zasady prowadzenia polityki przewidywania, leczenia, rehabilitacji i integracji na rzecz 

osób niepełnosprawnych fizycznie, psychicznych i sensorycznych oraz z ogłoszeniem Prawa Integracji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych (zwanego dalej "LISMI") [3] ]), zasady standaryzacji i sektorizacji usług, integracja i uwaga 

zindywidualizowane na wszystkich poziomach i obszary edukacyjne w relacji z osobami niepełnosprawnymi. 

Stosując i rozwijając te zasady w dziedzinie edukacji, dekret królewski 334/1985, z dnia 6 marca, wprowadził zestaw 

środków, zarówno planowania, jak i planowania, zmierzających do stopniowej transformacji systemu edukacji w celu 

zapewnienia uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogli osiągnąć, w maksymalnym możliwym zakresie, cele 

ustanowione programy edukacyjne o charakterze ogólnym, a tym samym wyższą jakość życia w dziedzinach osobistych, 

społecznych i pracy. 

Pojawia się pojęcie ucznia z SEN, tzn. Przechodzenia z modelu segregacji EE do modelu składającego się z dwóch stron 

tego samego medalu: modelu zintegrowanego ze zwykłym systemem edukacji, który pozwala odpowiedzieć wszystkim 

uczniom ze zwykłego programu nauczania; model skupia się na odpowiedzi edukacyjnej, która może zapewnić określone 

centrum w niektórych ciężkich przypadkach i na stałe, do kogo lub jest stosowany, w całości lub w części, w zwykłym 

programie nauczania lub dostosowuje nauczanie do taksonomii funkcjonalnej mającej na celu osiągnięcie maksymalnej 

wydajności studenta autonomia. 

Z tej nowej koncepcji wynika, że gdy występuje niepełnosprawność fizyczna, sensoryczna, intelektualna, emocjonalna 

lub społeczna, nauczyciel powinien zwrócić się do zwykłego nauczyciela z samego programu nauczania, dostosowując 

się do warunków uczenia się, aby ułatwić proces rozwoju ucznia, a gdy głębokość lub dotkliwość niedoboru i jego stały 

charakter uniemożliwiają taką integrację, uwaga zostanie rozwinięta w specyficznych ośrodkach. 

 

Typologia uczniów o specjalnych potrzebach 

W odpowiedzi na różne potrzeby edukacyjne można klasyfikować następujące typy uczniów z SEN, które są powiązane 

z: 

- upośledzenia fizyczne 

- psychiczne 

 
2Psih.TanţaVaida - Centrul de ResurseşiAsistenţăEducaţională « Speranţa » - http://www.copil-speranta.ro/?q=node/294 

http://www.copil-speranta.ro/?q=node/294
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- zmysłowe 

- zdolności intelektualnych 

- poważne rozwiazania 

 

Nazwa specjalnych potrzeb edukacyjnych odnosi się do uczniów ze znacznymi trudnościami w nauce. Definicja ta stara 

się utworzyć podejście, w którym potrzeby pedagogiczne, które przedstawiają i zasoby, które mają być zapewnione, są 

akcentowane, zamiast kategorii diagnostycznych dla rodzaju niepełnosprawności, które ich dotyczą, chociaż aspektów 

klinicznych nie należy pomijać w ocenie i interwencji te potrzeby. Specjalne potrzeby edukacyjne mogą być tymczasowe 

i trwałe, a z kolei mogą wynikać z przyczyn: 

- Fizyczne 

- Psychiczny 

- Sytuacja społeczno-rodzinna 

- Inne przypadki niedostosowania (kulturowe, językowe itp.) 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne mogą pojawiać się w różnych kategoriach u każdego ucznia. Niektóre z najczęstszych są 

następujące: 

- Percepcja i interakcja z ludźmi i środowiskiem fizycznym 

- Rozwój emocjonalny i społeczno-emocjonalny 

- Rozwój i nabywanie języka i komunikacji 

- Nabywanie nawyków 

- Język 

- Trudności w komunikowaniui się w języku obcym 

- Matematyka 

- Ekspresja artystyczna i wychowanie fizyczne 

- Rozwój osobisty i społeczny 

- Rozwój intelektualny 

- Warunki interakcji rówieśniczej w procesie nauczania i uczenia się 

 

Mogą również być związane ze środowiskiem szkolnym, w którym uczniowie się uczą. Jeśli uczniowie nie są 

przygotowani, aby zwrócić uwagę na różnorodność uczenia się a nauczyciele nie są dostatecznie przygotowani, metodyka 

i strategie nauczania nie są odpowiednie lub relacje międzyludzkie i komunikacja między społecznością edukacyjną 

uległa pogorszeniu, może to poważnie wpłynąć na uczenie się w szkole i wspierać obecność specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

Ustawa organiczna 2/2006 o edukacji (LOE) porzuca model "integracji" szkoły na rzecz modelu "włączenia", w którym 

nie chodzi już o to, że uczeń dostosowuje się do systemu edukacji, w którym on lub ona ma zamiar zintegrować, ale 

dostosować sam system edukacji do różnorodności swoich uczniów. 

"Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: jest tym, który w porównaniu z rówieśnikami wykazuje znacznie 

niższy lub bardzo wysoki poziom zdolności poznawczych i dlatego wymaga włączenia do jego procesu uczenia się 

specjalnego lub nadzwyczajnego wsparcia, aby podstawowy program nauczania mu odpowiadał. " 

 

LOE w tytule II o równości w edukacji mówi o uczniach o szczególnej potrzebie wsparcia edukacyjnego. W tej 

klasyfikacji będzie podział. Po pierwsze, uczniowie, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, odnoszą się do uczniów, 

którzy wymagają szczególnego wsparcia i uwagi edukacyjnej z powodu ich niepełnosprawności lub poważnych zaburzeń 

zachowania przez okres nauki szkolnej lub w jej trakcie. Po drugie, będą uczniowie o wysokich zdolnościach 

intelektualnych. Po trzecie, uczniowie późno zintegrowani z hiszpańskim systemem edukacyjnym. I wreszcie uczniowie 

ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
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Bardzo często rozmawia się o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i integruje całą grupę, gdy przez 

własność będą to uczniowie ze specjalną potrzebą wsparcia edukacyjnego, jeśli będziemy mówić o całości. 

The LOMCE nie zmienia znacząco tej klasyfikacji. Tylko w artykule 71.2 mówi się o studentach, którzy wymagają innej 

uwagi edukacyjnej, gdzie oprócz powyższych obejmuje uczniów z nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 

(ADHD) i uczniów według warunków osobistych lub historii szkoły. 

 

Jakie typy uczniów ze specjalnymi potrzebami uczęszczają do zwykłych ośrodków? 

Proponuje się kształcenie w zwykłych centrach studentów z SPE, dla których szacuje się, że wymagają one dostępu i / 

lub znaczących dostosowań oficjalnego programu nauczania, który odpowiada im w zależności od wieku, a także kiedy 

uważa się, że tacy uczniowie mogą osiągnąć akceptowalny stopień integracji społecznej w grupie zwykłej szkoły. 

Aby określić tryb edukacji, do którego przypisuje się ucznia, poprzednio trzeba dokonać wielowymiarowej oceny, w 

której następujące aspekty: 

- Cechy osobowe ucznia 

- Ujawnianie danych ucznia i jego otoczenia 

- Orientacje, aby dokonać zmian organizacyjnych i programów nauczania 

Dane do użytku administracyjnego i statystycznego (nie obejmuje pisemnych informacji, które mają wpływ na 

prywatność ucznia i rodziny)  
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ROZDZIAŁ 2: EDUKATORY DLA DZIECI I TEENS Z SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

2.1 W BUŁGARII 

 

Kluczową rolę w integracji i wspieraniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie 

szkoleniowym w Bułgarii pełni specjalista pedagog / nauczyciel. Jego funkcje to system połączonych ze sobą 

komponentów, obejmujący proces edukacyjny. Są one uwarunkowane istnieniem wspólnych celów i chęcią osiągnięcia 

rezultatów, które doprowadzą do zmiany status quo - poprawy modelu komunikacji między uczestnikami procesu 

edukacyjnego: nauczyciele - młodzież - rodzice; zdobywanie nowych kompetencji prowadzących do rozwoju osobowości 

każdego uczestnika, co w efekcie daje całkowitą satysfakcję ze wspólnej pracy. 

Kompetencje nauczyciela przedmiotowego łączą w sobie: specjalne studia naukowe, przygotowanie pedagogiczne i 

metodyczne oraz etykę zawodową i kolektywną. 

 

2.1.1 Ustawodawstwo krajowe dotyczące pozaformalnych i formalnych szkoleń dla nauczycieli na temat specjalnych 

potrzeb edukacyjnych 

 

Prawa 

- Ustawa o przedszkolach i edukacji (obowiązująca od 01.08.2016) Dziennik Urzędowy 79 z 13.10.2015. 

- Akt o szkolnictwie wyższym, Prom. SG. Nr 112 z 27 grudnia 1995 r. Ostatnio zmieniony. i dop. SG. Nr 98 z 9 

grudnia 2016 r. 

- Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (obowiązująca od 08.02.2008) Prom. SG. Wydanie 13 z 8 lutego 

2008 r., Am. SG. Nr 85 z dnia 24 października 2017 r. 

- Ustawa o kształceniu i szkoleniu zawodowym, Prom., SG. 68 z 30.07.1999, ostatnio zmienione, ust. 58 z 

18.07.2017 

Regulamin 

- Rozporządzenie w sprawie edukacji włączającej, przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów nr 232 z 

20.10.2017, str. - SG, nr 86 z 27.10.2017. 

- Rozporządzenie w sprawie statusu i rozwoju zawodowego nauczycieli, dyrektorów i innych specjalistów 

pedagogicznych (obowiązujące od 27.09.2016) Prom. SG nr 75 z 27.09.2016. 

- Lista regulowanych propozycji i Republika Bułgarii, Prom. SG. Nr 61 z dnia 31 lipca 2009 r., Zmieniony 

identyfikator. SG 30 z 17 kwietnia 2012 r. 

- Wykaz zawodów do kształcenia i szkolenia zawodowego, Zamówienie № РД09 - 5862 z 14.12.2017. 

- Krajowe ramy kwalifikacji dla Republiki Bułgarii, przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów nr 96 z dnia 

02.02.2012). 

 

2.1.2 Formalne i nieformalne szkolenie wychowawców dla dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Kluczowym czynnikiem włączenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest specjalny pedagog / 

nauczyciel z jego wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Te ostatnie są determinowane przez poważne szkolenia 

teoretyczne i praktyczne, które uzyskuje się poprzez formalne i pozaformalne uczenie się. 

Formalne kształcenie i szkolenie odbywa się w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych i skutkuje otrzymaniem 

oficjalnie uznanych dokumentów. 

Kształcenie nieformalne jest zorganizowaną formą uczenia się poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, 

zazwyczaj nie kończy się na oficjalnie uznanym dokumencie i prowadzi do wzrostu kompetencji osobistych, 
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zawodowych i obywatelskich. Wyniki uczenia się pozaformalnego mogą zostać zweryfikowane i potwierdzone oraz 

doprowadzić do otrzymania oficjalnie uznanych dokumentów. 

Szkolenie zawodowe i stałe kwalifikacje specjalnego pedagoga - nauczyciela przedmiotów zostały przeprowadzone 

zgodnie z postulatami Europejskiej i Krajowej Ramy Kwalifikacji. Należy podkreślić, że Europejskie Ramy Kwalifikacji 

jako narzędzie odniesienia mają możliwości porównania różnych poziomów systemów kwalifikacji w celu promowania 

uczenia się przez całe życie i równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także integracji na europejskim 

rynku pracy - przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodność krajowych systemów edukacji. 

 

Zapewniając formalną edukację na poziomie licencjackim i magisterskim, kształcenie uniwersyteckie jest zorientowane 

na parametry przychodzące i wychodzące, na efekty uczenia się prezentowane w wiedzy, umiejętnościach i 

kompetencjach, zgodnie z umiejętnościami uczniów pokazania nabytych w przestrzeni publicznej. Nacisk kładzie się na 

przygotowanie i rozwój zawodowy i osobisty przyszłego pedagoga specjalnego pod kątem wartości integracyjnych. 

Po uzyskaniu stopnia wykształcenia w szkołach wyższych rozwój zawodowy i ciągłe kwalifikowanie nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych odbywa się w toku ich działalności zawodowej poprzez zdobywanie nowej wiedzy i 

umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacją zintegrowaną, 

edukacja włączająca, środowisko wspierające, pomoce i technologie w edukacji dla dzieci i uczniów o specjalnych 

potrzebach. W tym aspekcie rozwój zawodowy nauczyciela definiowany jest jako proces jego samego - postrzeganie 

norm społecznych i zawodowych, jako samorealizacji samego siebie. 

 

2.2 WE WŁOSZECH 

 

2.2.1 Krajowe przepisy dotyczące formalnego i nieformalnego szkolenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

dla nauczycieli 

 

Jakość systemu edukacyjnego staje się zatem celem strategicznym o zasięgu międzynarodowym realizowanym i 

wzmacnianym przez Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań. Pierwszym elementem na początek jest bez 

wątpienia formacja wychowawców, która jest "stałą" formacją przez całe życie zawodowe. Ustawa 107/2015 stanowi 

realizację tej polityki. W szczególności doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej musi być "obowiązkowe, stałe i 

strukturalne" (pkt 124). 

Wśród obszarów priorytetowych opracowanych przez MIUR dla kształcenia nauczycieli w trzyletnim okresie 2016-2019 

znajdują się te dotyczące włączenia i niepełnosprawności. Uwaga na te kwestie była od lat jedną z wyróżniających cech 

włoskiej szkoły. Celem jest rekonfiguracja programu nauczania (nie tylko wsparcia nauczycieli), biorąc pod uwagę 

współistnienie różnych umiejętności i potrzebę zwiększenia uzupełniających umiejętności, które mogą wzbogacić 

spersonalizowaną ścieżkę edukacyjną uczniów. W ten sposób oferuje rozwiązanie nie tylko niepełnosprawnym studentom 

lub uczniom z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwojowymi lub z niekorzystnymi aspektami społecznymi i 

kulturowymi, ale także poprawia jakość uczenia się wszystkich uczniów. Szkolenie nauczycieli w tej dziedzinie musi 

zatem mieć na celu nabycie umiejętności radzenia sobie z różnorodnością w "codziennym życiu" tego zawodu. 

Kluczowym aspektem w tym sensie jest "przejęcie" ucznia, za który odpowiedzialna jest cała "wspólnota wychowawcza". 

Stąd potrzeba konkretnych interwencji szkoleniowych, skalibrowanych na faktycznym poziomie początkowym osób, 

które mają dostęp do kariery szkoleniowej, w oparciu o partycypacyjną wizję włączenia i ukierunkowaną na wspólne 

nauczanie. 

 

 

 

2.3 W POLSCE 

 

Kształcenie specjalnej troski (EADSNE - Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej), ustanowione w 1996 r. 

Jego  zadaniem jest poprawa jakości świadczenia specjalnych świadczeń w całej Europie poprzez zachęcanie do 
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międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy. W strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 Komisja 

Europejska odnotowuje "silny mandat dla UE i państw członkowskich na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej 

osób niepełnosprawnych" i dodatkowo podkreśla "dążenie do utworzenia Europy bez barier"3 

Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest integralną częścią polskiego systemu edukacji. Wsparcie 

dla dzieci i nastolatków ze SPE ma na celu stymulowanie psychologicznego i fizycznego rozwoju uczniów oraz 

zwiększenie efektywności uczenia się. Edukacja ma za zadanie korygować zaburzenia, zmniejszać luki w wiedzy lub 

umiejętnościach nabytych w ramach programu nauczania oraz eliminować przyczyny i objawy zaburzeń, w tym 

zaburzenia zachowania. Trudności tej można przezwyciężyć w środowiskach pozaformalnych, które zapewniają większą 

szansę na sukces szkolny i integrację społeczną. W Polsce edukacja włączająca jest postrzegana jako warunkowa, tzn. 

Uczniowie niepełnosprawni kształcą się w szkołach ogólnodostępnych, jeśli spełnione są pewne warunki 4. 

Wiele badań dotyczących wspierania dzieci z SPE w Polsce koncentruje się na koncepcji edukacji włączającej - 

zdefiniowanej jako "proces zwiększania uczestnictwa i zmniejszania wykluczenia z kultury, programów nauczania i 

społeczności szkół powszechnych". 

Podkreślono tutaj śródziemnomorskie korzenie polskiej kultury i międzykulturowy wymiar edukacji, które dostarczają 

wielu przykładów historii, literatury, religii, filozofii i sztuki. Na poziomie szkoły średniej I stopnia ustalono specjalne 

humanistyczne korzenie, których zadaniem jest umożliwienie uczniom zrozumienia kulturowych i społecznych 

problemów zintegrowanej Europy. 

 

2.3.1 Ustawodawstwo krajowe dotyczące pozaformalnego i formalnego szkolenia dla nauczycieli na temat specjalnych 

potrzeb edukacyjnych 

 

Dziecko imigranta w Polsce podlegające obowiązkowi szkolnemu ma prawo do udziału w dodatkowych zajęciach z 

języka i kultury kraju pochodzenia, organizowanych przez placówki dyplomatyczne lub organizacje kulturalne swojego 

kraju w Polsce. W Polsce w 2010 r. wprowadzono zmiany prawne w zakresie organizacji kształcenia uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmiany miały charakter systemowy i miały na celu podniesienie jakości edukacji 

specjalnej poprzez: 

- bardziej elastyczny model edukacji, który pasuje do indywidualnych potrzeb uczniów, 

- tworzenie warunków dla systematycznego podnoszenia jakości metod nauczania, 

- przygotowanie uczniów do bycia świadomym i podejmowania decyzji zawodowych, 

- zapewnienie lepszego dostępu do wczesnego wsparcia w zakresie rozwoju i edukacji, w tym wczesnej interwencji i 

edukacji przedszkolnej, 

- dostarczanie formularzy i warunków egzaminów zewnętrznych dostosowanych do charakteru niepełnosprawności. 

Prawo i edukacja odgrywają kluczową rolę w SEN. Podstawowe założenia zmian to: 

- wspieranie uczniów tak wcześnie, jak to możliwe i jak najwcześniej - identyfikacja potrzeb uczniów jest obowiązkiem 

każdego nauczyciela, specjalisty lub pracownika szkoły, 

- nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem pracują razem w formule zespołowej, 

- podstawą edukacji ucznia z niepełnosprawnością jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, niezależnie od 

rodzaju szkoły, w której uczęszcza uczeń (przed zmianą prawa istniały indywidualne programy edukacyjne opracowane 

wyłącznie w szkołach specjalnych i integracyjnych). 

Zgodnie z ustawą o edukacji minister edukacji narodowej jest zobowiązany do współfinansowania podręczników dla 

niewidomych lub niedowidzących uczniów, uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i uczniów niesłyszących. 

 

 
3European Commission (2010), The European Disability Strategy 2010–2020. Brussels: European Commission. 
4Law rules RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawieorzekania o 
potrzebiekształceniaspecjalnegolubindywidualnegonauczaniadzieciimłodzieży (Decree of the Ministry of Education and Sport of 12 
February 2001 with regards to acknowledging the necessity of special or individual education for children, teenagers and young 
adults). 
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2.3.2 Formalne i nieformalne szkolenie wychowawców dla dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Formalne i nieformalne szkolenie wychowawców dla dzieci i nastolatków z SEN ma na celu: 

- rozwijanie kompetencji dotyczących stosowania nieformalnych działań edukacyjnych i technik w różnych 

sytuacjach formalnych w celu zachęcania do włączenia 

- dzielenie się najlepszymi praktykami oraz przekazywanie wiedzy i metod między różnymi strefami 

kulturowymi i różnymi okresami nauki w odniesieniu do udanego podejścia integracyjnego 

- rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie zapewniania harmonijnego budowania grupy (z 

uwzględnieniem wyzwań związanych z różnorodnością) i przekształcania klasy jako grupy w zespół za 

pomocą nieformalnej dynamiki grupy 

- rozwijanie lepszego rozumienia własnych kompetencji jako nauczycieli i rozwijanie kreatywnych 

międzykulturowych strategii rozwiązywania problemów związanych z integracją we własnych szkołach i 

klasach 

- posidanie świadomości w kwestii integracji w różnych kulturach 

- dostarczenie narzędzi, które pomogą utworzyć więzi między uczniami a nauczycielem w taki sposób, aby 

każdy uczeń mógł je uwzględnić 

- promowanie wykorzystanie mediacji i narzędzi negocjacyjnych w walce z wykluczeniem osób o mniejszych 

szansach. 

 

Dyrektorzy szkół i nauczyciele starają się przenieść uczniów z SEN do głównego nurtu. Współpracują również z 

rodzicami uczniów z SPE o tym, jak pracować / wpływać na władze lokalne i prosić ich o odpowiednie przygotowania 

dla swojego dziecka w lokalnej szkole - najbliższej miejsca zamieszkania. 

 

2.4 W RUMUNII 

 

2.4.1 Ustawodawstwo krajowe dotyczące pozaformalnych i formalnych szkoleń dla nauczycieli na temat specjalnych 

potrzeb edukacyjnych 

 

Chociaż istnieje kilka ustaw i programów edukacyjnych, które mają uwzględniać dzieci i nastolatków ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, nadal istnieje bardzo długa droga, którą musi przejść Rumunia, aby móc opracować 

realistyczny plan włączenia dzieci i młodzieży z SPE. 

W obszarze formalnym istnieje kilka ustaw i rozporządzeń związanych ze statutem i określenie, jakie kompetencje i 

umiejętności powinien mieć wychowawca, aby uczyć w tej dziedzinie, ale nie ma jasnego rozgraniczenia między 

regularnymi nauczycielami a nauczycielami dla dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Krajowe prawo oświatowe (ustawa 1/2011) wymienia instytucje odpowiedzialne za ocenę i pomoc uczniom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akcent położony jest, przynajmniej teoretycznie, na integrację uczniów w 

masowych szkołach edukacyjnych. 

Chociaż istnieje teoretyczna struktura i proces identyfikowania i pracy w ramach usług wsparcia edukacyjnego, 

rzeczywistość jest zupełnie inna. Aby zostać nauczycielem pracującym z dziećmi i nastolatkami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, istnieje kilka opcji. Może być absolwentem liceum pedagogicznego (istnieją takie zawodowe 

szkoły średnie w Rumunii) lub posiadać tytuł licencjata, o ile również przechodzi specjalny program szkolenia 

nauczycieli, sumujący 60 ECTS. 

Paradoksalnie, jeśli studiujesz pedagogikę na uniwersytecie, nie wolno ci uczyć dzieci / nastolatków z SPE. Aby móc to 

zrobić, konieczne jest dodanie specjalnego programu, który nie jest częścią obowiązkowych kursów dla specjalizacji. Jest 

to anomalia systemu rumuńskiego, ponieważ kursy uniwersytetu pedagogicznego mają na celu kształcenie przyszłych 
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nauczycieli. 

Obecnie nie ma specjalnego nieformalnego szkolenia dla nauczycieli na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych. Nie 

jest to niespodzianką, ponieważ w Rumunii proces uznawania edukacji pozaformalnej jest dość ciężki i sformalizowany. 

Również nauczyciele są znacznie bardziej skłonni do udziału w kursie, jeśli otrzymują pewną liczbę zbywalnych 

kredytów zawodowych (muszą kumulować co najmniej 90 punktów co 5 lat, ale nie ma jeszcze żadnych sankcji na 

wypadek, gdyby tego nie robili, ale jeśli tak, to mają dodatkową szansę, aby zarobić więcej na swojej pensji). Kursy, na 

które otrzymują kredyty, to wszystkie formalne kursy, akredytowane przez Ministerstwo Edukacji. Nie jest więc 

zaskoczeniem, że kursy nieformalne oferowane przez trenerów lub organizacje pozarządowe nie są popularne wśród 

nauczycieli - nawet jeśli mogliby się uczyć więcej, podejmując takie kursy, nie mogliby mieć formalnego dowodu 

zgromadzonych kompetencji. 

 

2.4.2 Formalne i nieformalne szkolenie wychowawców dla dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
Następujące warunki muszą być spełnione łącznie dla zatrudnienia asystenta / nauczyciela pomocniczego: 

•  ukończenie studiów licencjackich ze specjalizacją z psychopedagogiki, psychologii lub pedagogiki; 

• ukończenie dwuletniego kursu nauczycielskiego z jedną ze specjalizacji z dziedziny psychopedagogicznej; 

• realizacja praktycznego rocznego stażu w jednostce edukacyjnej, w funkcji dydaktycznej odpowiadającej 

studiom, pod kierunkiem nauczyciela-mentora z doświadczeniem w szkolnictwie specjalnym. 

• stanowiska dydaktyczne i wspierające mogą być również zajmowane przez absolwentów uczelni wyższych z 

wykształceniem długoterminowym, ze specjalizacją w specjalnej psychopedagogice, psychologii lub 

pedagogice. 

• absolwenci innych specjalności / wydziałów, którzy zajmują stanowisko nauczyciela podróży / wsparcia, muszą 

ukończyć studia w ciągu 6 lat od zastosowania obecnej metodologii przez 2-letnie studia magisterskie z 

psychologii lub na poziomie 1 w dziedzinie psychologii -pedagogia. 

 

Istnieją 3 różne konteksty, w których mogą znaleźć się uczniowie z SPE (szkoły specjalne, specjalne zintegrowane szkoły 

lub szkoły masowe), są też różni specjaliści, którzy z nimi pracują. W związku z tym w szkole specjalnej wszyscy 

nauczyciele (z wyjątkiem nauczycieli zastępczych) muszą specjalizować się w pracy z uczniami ze SPE. W szkołach 

specjalnych i zintegrowanych znajdują się także specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel psycho-diagnozy i 

kinetoterapeuta. W szkołach masowych spotyka się również psychologów (absolwentów psychologii), psychopedagogów 

(licencjat z pedagogiki / psychopedagogiki) lub logopedów (absolwentów wydziałów psychologii i nauk oświatowych). 

Ponadto istnieją 2 rodzaje nauczycieli wsparcia: niektórzy oferują wsparcie uczniom z SPE na lekcjach, w regularnych 

godzinach, i przechodzą od klasy do klasy (wędrowni nauczyciele), podczas gdy inni oferują wsparcie oparte na adaptacji 

programów nauczania głównie w biuro (nauczyciele wsparcia). Specjaliści ci mogą posiadać tytuł licencjata, o ile przeszli 

szkolenie nauczycieli (aby mogli być nauczycielami), a także specjalny kurs psycho-pedagogiczny trwający co najmniej 

56 godzin w początkowym szkoleniu. Nie potrzebują dodatkowych kursów, jeśli posiadają wyższe wykształcenie z jedną 

ze specjalności: specjalnej psycho-pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii, pedagogiki, pedagogiki społecznej, 

pedagogiki specjalnej, psycho-socjologii, historii filozofii (ukończonej w 1978 r. -1994), język rumuński, język i literatura 

rumuńska oraz kinetoterapia.5 

 

2.5 W HISZPANII 

Nauczyciele kształcenia specjalnego pracują z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną, słuchową, wzrokową, 

trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi lub trudnościami w uzzeniu się. Mogą korzystać z zasobów i specjalnych 

metod nauczania, takich jak język migowy lub pismo brajla. 

Działania związane z pracą 

 
 
5http://www.ismb3.ro/documente/2017/personal/metodologie_miscare_personal_2017_2018.pdf 

http://www.ismb3.ro/documente/2017/personal/metodologie_miscare_personal_2017_2018.pdf
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Nauczyciele kształcenia specjalnego pracują z uczniami, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia w nauce. Na przykład 

dzieci z niedoborami sensorycznymi, z różnorodnością funkcjonalną, także z uczniami, którzy mają trudności w 

zachowaniu, wyrażaniu emocji, uczenie się lub są uczniami utalentowanymi. 

Do głównych funkcji nauczycieli edukacji specjalnej należy opracowywanie zindywidualizowanych planów, 

dostosowywanie treści przedmiotów szkolnych i sposobu ich przekazywania; pisanie raportów ewaluacyjnych i zapis 

postępów dziecka. 

Nauczyciele kształcenia specjalnego dostosowują się do specyficznych specjalnych potrzeb edukacyjnych i pracują w 

oparciu o różne podejścia, w zależności od każdego ucznia. 

Ogólnie rzecz biorąc, podejścia obejmują: 

- prowadzenie w inny sposób nauczania treści przedmiotu, na przykład za pomocą gier pamięciowych, sprzętu 

multisensorycznego, zdjęć i gier online; 

- dostosowanie środowiska uczenia się; na przykład nadmierny hałas i oświetlenie mogą mieć wpływ na uczniów 

z pewnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

- zapewnienie bardziej spersonalizowanego wsparcia; 

- używanie specjalnego sprzętu, takiego jak komputer lub specjalne biurko; 

 

Nauczyciele kształcenia specjalnego ściśle współpracują z rodzinami i wychowawcami, oferując porady i wskazówki. 

Uczestniczą również w spotkaniach z innymi nauczycielami i specjalistami w dziedzinie zdrowia publicznego. Zajmują 

się również zadaniami administracyjnymi, takimi jak monitorowanie postępów uczniów. 

Inną funkcją nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest nauczanie brajla uczniów z wadami wzroku lub języka migowego 

uczniów z upośledzeniem słuchu. Zachęcają uczniów do zdobywania pewności siebie i uzyskania niezależności, a tym 

samym do osiągnięcia pełnego potencjału. 

Jeśli chodzi o możliwości zawodowe, nauczyciele przedmiotów specjalnych mogą pracować głównie w zwykłej szkole 

lub w szkołach specjalnych. 

W zwykłej szkole uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się z innymi uczniami. Nauczyciele pracują w 

dziale wsparcia nauki, specjalnej jednostce związanej ze szkołą lub w klasach konwencjonalnych, być może przy pomocy 

innych specjalistów. 

Szkoły specjalne pracują z uczniami  o poważnych lub złożonych potrzebach. Interwencja w tej dziedzinie jest kompletna, 

biorąc pod uwagę cały proces edukacyjny i przy wsparciu innych specjalistów. 

Inną opcją zawodową jest praca w szpitalach, więzieniach lub szkolnych internatach. 

 

Profil zawodowy 

Aby zostać nauczycielem edukacji specjalnej, należy posiadać: 

- Specjalne szkolenie w zakresie edukacji specjalnej. 

- Dobre nastwienie, przyjazny i optymistyczny stosunek, posiadanie zdolności adaptacyjnych. 

- Umiejętność zachęcania i motywowania uczniów. 

- Siłą aby stawić czoła pracy wymagającej fizycznego i emocjonalnego zaangażowania. 

- Zasadę cierpliwości i tolerancji. 

- Dobre umiejętności komunikacyjne 

- Wiedzieć, jak zachować dyscyplinę i radzić sobie z trudnymi zachowaniami. 

- Dużą zdolność do organizacji i planowania. 

- Energię i entuzjazm. 

- Cechę zdyscyplinowania. 

- Zdolność do pracy pod presją. 

Dobre umiejętności do pracy w zespole z innymi nauczycielami oraz pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej. 
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Umiejetność nawiązywania dobrych relacji z rodzicami. 

Kreatywne i praktyczne umiejętności do rozwijania stymulujących i odpowiednich zasobów i działań. 

 

Osoba powinna posiadać następujące kompetencje: 

- Umiejetność zarządzania czasem. 

- Umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej. 

- Umiejętność nauczania. 

- Umiejętność słuchania 

- Umiejętności w zakresie planowania. 

- Umiejętność koncentracji 

- Potrafi udzielać jasnych i zwięzłych wyjaśnień. 

- Potrafi nawiązać dobre relacje z ludźmi. 

- Potrafi stymulować i motywować innych. 

- Potrafi radzić sobie z trudną pracą fizyczną i emocjonalną. 

- Potrafi narzucić dyscyplinę. 

- Potrafi dogadać się z różnymi typami ludzi. 

- Potrafi zachować poufne informacje. 

- Znajomość brajla. 

- Znajomość hiszpańskiego języka migowego. 

- Energetyczny. Entuzjastyczny. 

- Elastyczne. 

- Znajomość obsługi komputera. 

- Umiejętności do zaprezentowania. 

- Obserwator. 

- Cierpliwy. 

 

Wymagane studia 

Poniżej znajdują się niektóre z oficjalnych badań (cykle kształcenia lub stopnie uniwersyteckie), które pozwalają na 

uprawianie zawodu nauczyciela. Należy pamiętać, że w zależności od specjalizacji możliwe jest uzupełnienie szkolenia 

o inne, bardziej szczegółowe kursy z tego sektora. Stałe szkolenie jest kluczowym aspektem pracy zawodowej: 

- Stopień w zakresie wczesnej edukacji dzieci 

- Stopień wykształcenia podstawowego 

 

2.5.1 Ustawodawstwo krajowe dotyczące pozaformalnych i formalnych szkoleń dla nauczycieli na temat specjalnych 
potrzeb edukacyjnych 

 

- Ustawa organiczna 2/2006, z 3 maja, BOE of Education 

- Dekret królewski 1630/2006 z 29 grudnia BOE, który ustanawia minimalne nauki drugiego cyklu edukacji 

wczesnoszkolnej. 
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ROZDZIAŁ 3: USTAWODAWSTO 

 

3.1 W BUŁGARII 

 

3.1.1 Krajowe i lokalne przepisy dotyczące integracji dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Ustawodawstwo krajowe 

- Ustawa o przedszkolach i edukacji (obowiązująca od 01.08.2016) Dziennik Urzędowy 79 z 13.10.2015. 

- Rozporządzenie w sprawie edukacji włączającej, przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów nr 232 z 

20.10.2017, Prom. - SG, nr 86 z 27.10.2017. 

 

Lokalne prawodawstwo 

Każda administracja dystryktu opracowuje strategiczną strategię wsparcia rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, a każda 

administracja miejska opracowuje miejską strategię wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. Te regionalne 

dokumenty normatywne opracowuje się zgodnie z postanowieniami art. 197 "Ustawy o edukacji przedszkolnej i 

szkolnej". Podstawą Strategii Miejskiej jest Analiza potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju osobistego przeprowadzona 

przez uprawnione instytucje właściwe w gminach i przyjęta przez Radę Gminy. Strategie miejskie są zgodne z 

Regionalnymi Strategiami Wspierania Rozwoju Osobistego dla Dzieci i Uczniami zatwierdzonymi przez Gubernatorów 

Dystryktu danego obszaru. 

 

3.1.2 Polityki i krajowe i lokalne programy mające na celu włączenie dzieci i nastolatków ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 

Strategiczne ramy polityk mających na celu edukacyjną i społeczną integrację dzieci i młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych określono w "Ustawie o edukacji przedszkolnej i szkolnej". Obejmuje: 

- uregulowanie edukacji włączającej jako integralnej części prawa do edukacji - proces świadomości, akceptacji i 

wsparcia indywidualności każdego dziecka lub ucznia oraz różnorodność potrzeb wszystkich dzieci i studentów poprzez 

aktywację i włączenie środków mających na celu wyeliminowanie przeszkody w nauce i uczeniu się oraz tworzenie 

możliwości rozwoju i uczestnictwa dzieci i uczniów we wszystkich aspektach życia wspólnotowego - ważne jest każde 

dziecko i każdy uczeń; 

- W systemie tworzone są nowe instytucje - Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Centrum Specjalnego Wspierania 

Edukacji. Celem jest opracowanie i wdrożenie polityki międzysektorowej oraz integracja opieki nad dziećmi i 

szkolnictwa, aby zapewnić działania, usługi i programy z dbałością o rozwój interesów i umiejętności dzieci w 

społeczności. Ośrodki wsparcia rozwoju osobistego i wyspecjalizowane jednostki obsługi obejmują istniejące jednostki 

usług w systemie. Ustawa przewiduje przekształcenie centrów zasobów i szkół pomocniczych w regionalne ośrodki 

wspierające proces edukacji włączającej, a szkoły pomocnicze przekształcone w ośrodki specjalnego wsparcia 

edukacyjnego. 

 

Ważnym krokiem jest przejście ośrodków wsparcia rozwoju osobistego do gmin, powiązanie ich działalności ze strategią 

regionalną i gminną w zakresie usług społecznych i ich integrację z innymi sferami, takimi jak zdrowie i społeczeństwo. 

 

 

 

3.2 WE WŁOSZECH 
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3.2.1 Krajowe i lokalne przepisy dotyczące integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

Coraz większa liczba cudzoziemców wśród biur szkolnych zapewnia, że prawo reaguje i dyscyplinuje to zjawisko w 

odpowiedni sposób. Ochrona prawa dostępu do szkoły małoletnich cudzoziemców we Włoszech jest regulowana 

szczególnymi przepisami: 

- Prawo imigracyjne (L.40 / 1998); 

- tekst skonsolidowany przepisów dotyczących regulacji imigracji i zasad dotyczących cudzoziemca (dekret 

ustawodawczy 286/1998); 

- Dekret o autonomii szkół (D. Pr. 275/1999); 

-  "Wytyczne dotyczące przyjmowania i integracji zagranicznych studentów" (okólnik ministerialny 24/2006) 

- Narzędzia interwencji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dyrektywa ministerialna z grudnia 

2012 r.) I kolejny okólnik ministerialny "Wskaźniki operacyjne dla studentów z" (nr 8/2013), zmieniający 

wytyczne z 2006 r. 

- Z operacyjnego punktu widzenia kluczowymi dokumentami są dwa okólniki ministerialne (2006 i 2014), 

ponieważ w praktyce regulują strategie włączania i integracji cudzoziemców w szkole. 

- Wytyczne proponują odczyt obecności dzieci i młodzieży z zagranicy pod kątem integracji, wykraczającej poza 

zwykłą integrację obcokrajowców, z włoskim obywatelstwem lub bez niego. 

- Główne pojęcia z Okólnika 2013 to dwa: rozszerzenie i personalizacja. Pojęcie przedłużenia odnosi się do uwagi, 

która jest rozszerzona na całą SEN, w tym także specyficzne trudności w uczeniu się oraz społeczną, kulturową 

i językową niekorzystną sytuację dla studentów zagranicznych, oprócz certyfikowanych niepełnosprawności. 

Podejście to polega na globalnym włączaniu wszystkich uczniów, co oznacza prawidłową definicję i 

identyfikację SPE w całości. 

- Inną kluczową koncepcją okólnika z 2013 r. Jest personalizacja, odnosząca się do potrzeby planowania 

spersonalizowanej ścieżki, do osiągnięcia celów edukacyjnych, która uwzględnia indywidualne różnice, 

zwiększa potencjał i dywersyfikuje cele szkoleniowe. 

- Przyjmowanie cudzoziemców w szkole jest planowane specjalnym dokumentem, zwanym "protokołem 

przyjęcia", omawianym i zatwierdzanym przez Zarząd Szkoły i zawartym w Planie Ofert Edukacyjnych każdej 

placówki oświatowej, który podsumowuje strategie wdrożone przez szkołę dla integracja i integracja 

obcokrajowców zarówno w zakresie rozumienia i używania języka włoskiego, jak i relacji z punktu widzenia 

relacji. 

Preferowanym narzędziem do personalizacji oferty szkoleniowej jest Spersonalizowany Plan Nauczania (PLP), który 

wskazuje strategie i praktyki, które należy wdrożyć, planowanie edukacyjne, ustalanie zajęć w klasie, parametry oceny 

uczenia się i minimalne kryteria oczekiwany dla studentów. Również w perspektywie personalizacji, począwszy od 

ustawy 170/2010 (dekret ministerialny 5669/2011), obowiązek placówek edukacyjnych (potwierdzony później w 

dyrektywie z 2012 r. I okólniku z 2013 r.) W celu zagwarantowania "wprowadzenia narzędzi wyrównawczych, w tym 

alternatywnych środków technologii uczenia się i informacji, a także środków do rezygnacji z niektórych usług, które nie 

są niezbędne do osiągnięcia jakości pojęć, których należy się nauczyć "(art. 5 lit. b). 

Na poziomie instytutu przewidziano dwa inne narzędzia do wdrożenia wyżej wymienionych wytycznych dotyczących 

edukacji włączającej, którymi są roczny plan włączenia (PAI) i grupa robocza ds. Integracji (GLI). PAI jest narzędziem 

autorefleksji szkół pod względem stopnia ich inkluzywności i należy je traktować jako konkretne pogłębienie POF, które 

zostanie opracowane pod koniec każdego roku szkolnego przy wsparciu GLI (któremu przewodniczy Dyrektora), który 

"przystąpi do analizy krytycznych problemów i mocnych stron interwencji integracyjnych wdrożonych w roku i 

sformułuje ogólną hipotezę o funkcjonalnym wykorzystaniu określonych zasobów, zarówno instytucjonalnych, jak i 

nieinstytucjonalnych, w celu zwiększenia poziomu ogólnej integracji szkoła w następnym roku ". 

Wreszcie, aby wesprzeć działania integracyjne szkoły na terytorium, zostaną utworzone Centra Wsparcia Terytorialnego 

(TSC) i Regionalne Centra Włączenia (TCI). 
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3.2.2 Polityki i krajowe i lokalne programy mające na celu włączenie dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Przez kilka dziesięcioleci włoska szkoła uruchomiła ścieżkę edukacyjną, której celem jest włączenie wszystkich form 

różnorodności, jakie mogą przynieść uczniowie. Model integracyjny, wdrażany przez szkołę włoską i regulowany przez 

prawodawstwo referencyjne, opiera się na trzech osiach konstytuujących: 

- uniwersalizm, który odnosi się do prawa każdego dziecka do odpowiedniego kształcenia i obowiązku państwa 

do zagwarantowania równych szans dostępu, sukcesu i wskazówek; 

- zasada wspólnej szkoły, która realizowana jest poprzez realizację klas akceptujących różne formy różnorodności 

(różnice między płciami, osoby niepełnosprawne, heterogeniczność pochodzenia społecznego i kulturowego); 

- zasada centralności osoby w stosunku do drugiej, na podstawie której uwydatnia się wyjątkowość i 

specyficzność jednostki w realizacji projektów edukacyjnych, minimalizując tendencję do asymilacji. 

 

Wszystkie te działania pokazują, że włoska szkoła od samego początku optowała za pełną integracją i integracją dzieci 

migrantów w szkole, a jednocześnie podkreśla stały wzrost zainteresowania różnorodnością potrzeb szkoły i edukacja 

międzykulturowa jako wymiar przekrojowy, wspólny dla wszystkich przedmiotów i wszystkich nauczycieli. 

 

3.3 W POLSCE 

 

Prawo w Polsce sprzyja obecnie studentom niepełnosprawnym i SPE. Rodzice mają prawo wybierać spośród wielu form 

edukacji i udogodnień, które, ich zdaniem i zgodnie z sugestiami psychologiczno-edukacyjnego centrum wsparcia, 

zapewnią dziecku najlepsze możliwości rozwoju. Dzieci cudzoziemców mają obowiązek uczestniczenia w normalnych 

zajęciach szkolnych niezależnie od ich poziomu znajomości języka polskiego, a dodatkowe zajęcia językowe 

organizowane są po lekcjach. Dodatkowe nauczanie języka polskiego reguluje sztuka. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy o systemie 

oświaty i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 kwietnia 2010 r. 

W ostatnich latach publikacje w języku ojczystym imigrantów były coraz częściej publikowane. Ich celem jest 

informowanie o systemie szkolnictwa w danym kraju: zasady przyjmowania dzieci do szkoły, funkcjonowania szkoły na 

różnych poziomach edukacji, praw i obowiązków uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki takim publikacjom 

cudzoziemcy mogą dowiedzieć się o możliwościach edukacyjnych i ograniczeniach w kraju goszczącym, jak zapisać 

swoje dzieci do szkoły i jak monitorować ich rozwój edukacyjny. 

 

3.3.1 Krajowe i lokalne przepisy dotyczące integracji dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

Integracja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych zyskuje na 

znaczeniu w Polsce. Większość regionów (np. Śląsk), a także często społeczności, opracowały koncepcje, przepisy i 

wytyczne, a teraz oferują odpowiednie przepisy. Włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do głównego 

nurtu edukacji w Polsce jest bardzo złożonym zagadnieniem, które skupia specjalistów z wielu dziedzin, takich jak 

psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, praca socjalna w ostatnich latach. 

Włączenie procesu nie jest łatwe, ponieważ nie wszystkie dzieci i nastolatki w klasie są skłonne rozpoznać i zaakceptować 

różnicę jako normalność. Ponadto sukces integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zależy również od 

sposobu, w jaki są akceptowane przez większą społeczność, w której żyją, co obejmuje również kolegów z klasy, 

członków rodziny i nauczycieli. 

Metody organizacji nauczania i dzieci i młodzieży (Ministerstwo Edukacji, Polska, 2003) zaleca podejście podzielone: 

"Nauczanie poszczególnych uczniów odbywa się na podstawie miejsca pobytu dziecka, w szczególności w domu 

rodzinnym, w specjalnym ośrodku edukacyjnym oraz w ośrodkach opieki nad dziećmi. " 

Integracja rozwinęła się w Polsce w następujący sposób: 

Usługi opieki nad uczniami są uwzględnione w programie nauczania, a gminy i szkoły są zobowiązane do uwzględnienia 

usług, które oferują w programie nauczania. 
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• Rozwój włączenia i produkcji modeli dotyczących planowania gmin, szkół i uczniów, organizacji i realizacji kształcenia 

integracyjnego ze specjalnymi potrzebami we współpracy z różnymi grupami interesów. 

• Wykorzystane zostaną statystyki dotyczące świadczenia, zasobów i kosztów edukacji specjalnej w celu uzyskania 

ciągłego obrazu stanu edukacji o specjalnym potrzebach w całym kraju, a także uzyskania danych porównawczych 

dotyczących skutków różnic regionalnych i gminnych. 

• Istnieje kilka projektów mających na celu zapobieganie wykluczeniu uczniów poprzez opracowywanie modeli uczenia 

się i modeli produktywnego uczenia się 

 

3.3.2 Polityki i krajowe i lokalne programy mające na celu włączenie dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Sukces tworzenia edukacji włączającej jako klucza do budowania społeczeństw integracyjnych zależy od porozumienia 

wszystkich odpowiednich partnerów w sprawie wspólnej wizji wspieranej przez szereg konkretnych kroków, które należy 

podjąć, aby zrealizować tę wizję. Przejście do integracji jest procesem stopniowym, który powinien opierać się na jasno 

sformułowanych zasadach, które dotyczą rozwoju systemowego i podejścia wielosektorowego obejmującego wszystkie 

poziomy społeczeństwa. Bariery dla integracji można zmniejszyć poprzez aktywną współpracę między decydentami, 

personelem edukacyjnym i innymi zainteresowanymi stronami, w tym aktywnym zaangażowaniem członków lokalnej 

społeczności, takich jak przywódcy polityczni i religijni, lokalni urzędnicy oświatowi i media. 

Działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w różnych 

społecznościach, miastach i regionach w Polsce (np. Śląsk) stanowią bogactwo wiedzy i dobrych praktyk, które można 

wykorzystać. Wykraczają one poza ramy prawne określające zadania pomocy społecznej i często są realizowane we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i przy ich wsparciu. Czynności te obejmują: 

• Program Centrum Aktywności Lokalnej realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w mieście 

Katowice, 

• Program realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Bytomiu. 

Wsparcie uczniów ze SEN i process ich włączania społecznego jest silnie uzależniony od "Edukacyjnych strategii na 

rzecz integracji". Wszystkie rodzaje szkół zapewniają uczniom niepełnosprawnym wsparcie psychologiczne i 

pedagogiczne, specjalną organizację edukacji i odpowiednie metody pracy, różne formy stymulacji, rehabilitacji i terapii 

dostosowane do ich potrzeb rozwojowych. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla niepełnosprawnego ucznia jest 

obowiązkiem dyrektora szkoły. 

Zachęcanie do różnorodności językowej - przy jednoczesnym poszanowaniu języka ojczystego - na wszystkich 

poziomach edukacji; Włączanie, w razie potrzeby, tradycyjnych metod pedagogicznych do procesu edukacji w celu 

zachowania i pełnego wykorzystania kulturowo odpowiednich metod komunikacji i przekazywania wiedzy. Edukacja 

nieformalna może stanowić bardziej elastyczny kontakt edukacyjny niż tradycyjna edukacja. Zarówno formalne, jak i 

pozaformalne uczenie się muszą być dopasowane do uczestniczących osób. Aby zapewnić sukces i długotrwałą 

integrację, każdy powinien mieć możliwość uczenia się przez całe życie w oparciu o własne umiejętności. 

 

3.4 W RUMUNII 

 

3.4.1 Krajowe i lokalne przepisy dotyczące integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 
Główne ustawodawstwo krajowe odnosi się do Ustawy Edukacji Narodowej Nr 1/2011: 

• "ZAMÓWIENIE za zatwierdzenie metodologii dotyczącej organizacji usług wsparcia edukacyjnego dla dzieci, uczniów 

i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych zintegrowanych z edukacją masową zgodnie z decyzją rządu nr. 

536/2011 w sprawie organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu, 51 ust. (1) Ustawy 

o edukacji narodowej nr. 1/2011, " 

• ZAMÓWIENIE dotyczące zatwierdzenia rozporządzenia ramowego w sprawie organizacji i funkcjonowania placówek 

edukacji przeduniwersyteckiej Zgodnie z art. 21 par. (1), art. 86 par. (1) i (2) oraz art. 94 par. (2) zapalony. g) i s) ustawy 
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o edukacji narodowej nr. 1/2011, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, oraz na podstawie przepisów decyzji rządu 

nr. 44/2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Badań Naukowych, z 

późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

 

Krajowa strategia w zakresie edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście edukacji włączającej 

W strategii krajowej podkreślono sposoby zapewnienia prawa do edukacji, dostępu i udziału w szkoleniach osób z SEN 

na równych zasadach z innymi uczniami i studentami, w oparciu o podstawowe zasady zapisane w konstytucji 

rumuńskiej, prawodawstwie europejskim i rumuńskim, na przykład: 

- Prawidłowy dostęp do obowiązkowej edukacji bezpłatnie dla wszystkich i dla każdej osoby w wieku 

szkolnym - włączenie do szkoły i niedyskryminacja; 

- Prawo do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów (efektywne i efektywne uczestnictwo w 

zajęciach); 

- Równe szanse (równy dostęp i udział w zajęciach szkolnych); 

- Prawo do zróżnicowanej edukacji opartej na pluralizmie edukacyjnym. 

 

Kontekst krajowy 

Edukacja włączająca opiera się na serii aktów normatywnych i dokumentów pochodzących z ustawodawstwa krajowego, 

takich jak: 

- Konstytucja Rumunii, Artykuł 32 - Prawo do edukacji 

- Ustawa o edukacji nr. 84/1995 po raz drugi, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami do GD nr. 1217/2006 w 

sprawie ustanowienia krajowego mechanizmu promocji integracji społecznej w Rumunii, na podstawie którego 

utworzono jednostkę ds. Włączenia społecznego, a ich koordynację prowadzi Krajowa Komisja ds. Włączenia 

Społecznego. 

- Ustawa nr. 272/2004 w sprawie ochrony i promowania praw dziecka odnosi się również do niedyskryminacji, a 

także do prawa do edukacji, w tym także do osób niepełnosprawnych.  Decyzja rządu nr. 1251/2005 w sprawie 

działań na rzecz poprawy uczenia się, szkolenia, odszkodowań, powrotu do zdrowia i specjalnej ochrony dzieci 

/ uczniów / młodych osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach specjalnego i specjalnie 

zintegrowanego systemu edukacji reguluje system edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

szkołach specjalnych oraz w szkołach masowych. Ten akt normatywny wprowadza strukturę instytucjonalną 

zwaną Resource Centre and Educational Assistance, która oferuje większe szanse na zjednoczenie i koordynację 

usług edukacyjnych oferowanych wszystkim dzieciom. 

- Ustawa nr. 448/2006 w sprawie ochrony i promowania praw osób niepełnosprawnych, ponownie publikowane. 

ma wiele nowatorskich elementów dotyczących edukacji i edukacji dla osób niepełnosprawnych. 

 

Integracja szkolna dzieci z SEN odbywa się za pośrednictwem specjalnych jednostek edukacyjnych, grup specjalnych i 

klas zintegrowanych w szkołach publicznych i indywidualnych w programach przedszkolnych i szkolnych, w tym w 

jednostkach z nauczaniem w językach mniejszości narodowych. Dzieci z głębszymi, poważnymi i / lub związanymi z 

nimi niedoborami są zazwyczaj zapisywane do szkół specjalnych. Dzieci z zaburzeniami wzroku, trudnościami w uczeniu 

się i zaburzeniami językowymi, z zaburzeniami społeczno-afektywnymi lub zaburzeniami behawioralnymi są zazwyczaj 

włączane do głównego nurtu szkół i korzystają z usług wsparcia edukacyjnego (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). 

W szkołach specjalnych dzieci niepełnosprawne korzystają z programu nauczania opartego na stopniu i rodzaju niedoboru 

dzieci, mogą śledzić szkolny program nauczania, program adaptowanej szkoły szkolnej lub program nauczania w szkole 

specjalnej. Czas trwania nauki różni się także według tych samych kryteriów. 

Nawet jeśli w kontekście prawa i strategii trend, który należy odnotować, dotyczy włączenia do szkolnictwa masowego, 

praktyka jest daleka od tego. Istnieje kilka powodów, dla których system porusza się wolniej, niż powinien, w odniesieniu 

do włączenia edukacyjnego: 

 

1. Opór ze strony nauczycieli w szkołach specjalnych - są oni zainteresowani utrzymaniem swojej pracy. 
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Włączenie większej liczby osób doprowadziłoby do tego, że w szkołach specjalnych byłoby mniej i 

ostatecznie prawie nie było by uczniów. Obawiają się, że mogą stracić pracę, a zatem wciąż walczą o 

potrzeby szkół specjalnych. 

2. Opór nauczycieli w szkołach masowych - większość z nich nie ma żadnego szkolenia w kontaktach z 

dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obawiają się, że nie będą w stanie zarządzać 

zajęciami, jeśli dołączą do nich uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego wolą nie 

wspierać integracji. 

3. Opór rodziców dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych - obawiają się, że włączenie byłoby 

szkodliwe dla ich własnych dzieci. W związku z tym odrzucają dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnościami lub z problemami behawioralnymi). 

Niektórzy mają niewłaściwe nastawienie wobec niepełnosprawnych dzieci, które niestety są 

przekazywane własnym dzieciom. Ten cykl nienawiści napędzany jest przez brak umiejętności 

zarządzania konfliktami przez nauczycieli i ich niskie kompetencje w zakresie integracji dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

4. Rodziny mniej uprzywilejowanych dzieci / szczególnie dzieci w trudnej sytuacji materialnej - 

otrzymują specjalne zaświadczenia dla swoich dzieci, dzięki czemu mogą odsyłać dzieci do szkół 

specjalnych. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów szkół specjalnych pochodzących z innych 

miast / wsi oferowane jest bezpłatnie. Tak więc biedne rodziny korzystają z systemu, aby uzyskać 

większą stabilność finansową. Jest to wyraźnie niekorzystna strategia dla dziecka z normalnym 

rozwojem, ponieważ negatywnie wpływa na jego poczucie własnej wartości, zdolności i może 

prowadzić do problemów psychologicznych, takich jak depresja i lęk, a także do zmniejszonej 

integracji społecznej. 

 

Proces przedstawiony powyżej jest silny i pozostaje niezmieniony, dopóki wszyscy którzy w nim uczestniczą nie zmienią 

nastawienia jednocześnie. 

 

Lokalne ustawodawstwo: Strategia rozwoju usług społecznych w gminie Timisoara 2017-2022 

Cel ogólny X: Dywersyfikacja usług społecznościowych dla osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy rodzinie w 

celu zatrzymania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

 

3.4.2 Polityki i krajowe i lokalne programy mające na celu włączenie dzieci i nastolatków ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 

Polityka edukacyjna dla młodzieży zagrożonej i niepełnosprawnych / specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Rozwijanie praktyk włączających - podczas planowania lekcji uwzględniamy wszystkich uczniów. Lekcje rozwijają 

zrozumienie i poczucie szacunku dla różnic. 

Usługi wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zintegrowanymi ze zwykłymi szkołami 

W przypadku dzieci z trudnościami językowymi i edukacyjnymi istnieją "interdyscyplinarne centra logopedyczne" ze 

specjalistami, którzy opracowują określone metody leczenia zaburzeń mowy i przezwyciężają trudności w uczeniu się. 

W przypadku dzieci z zaburzeniami behawioralnymi i trudnościami adaptacyjnymi istnieją "ośrodki pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej", które mają doradców psychopedagogicznych, którzy świadczą usługi zarówno 

zagrożonym dzieciom, jak i ich rodzinom. W przypadku dzieci z niedoborami zdiagnozowanymi w komitetach ochrony 

dziecka istnieją usługi wsparcia edukacyjnego świadczone przez nauczycieli wsparcia / migrantów. 

Ponadto, wraz z wychowawcą klasy, nauczyciel wsparcia / migranta ustala warunki pracy dla poszczególnych rozdziałów, 

tematów, lekcji i uwrażliwia ich na potrzebę podsumowania. Proponuje także sposoby pracy nad pewnymi sekwencjami 

nauki, w których dzieci mają trudności i przeprowadzają interwencje rehabilitacyjne mające na celu nauczanie w ramach 

nauki w kontekście innym niż klasa (centrum zasobów, gabinet logopedyczny itp.). 

Te rehabilitacyjne interwencje edukacyjne odbywają się indywidualnie lub wspólnie z grupą dzieci, stopniowo 
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proponując sekwencje nauki, zadania, które mogą z powodzeniem wykonać, aby wzbudzić zainteresowanie nauką i 

rozwinąć poczucie pewności siebie. 

SEN sa częściej rozpatrywana w odniesieniu do niepełnosprawności lub jako część systemu ochrony socjalnej. Obecnie 

w Rumunii nie ma regulacji dotyczących włączenia edukacyjnego dzieci / młodzieży z rodzin imigrantów lub uchodźców. 

Teoretycznie mogą uzyskać specjalny certyfikat ze względu na bariery językowe, ale ze względu na małą liczbę osób w 

tej sytuacji nie ma dowodu na to, czy mają one takie certyfikaty. W Rumunii mniejszości mają także możliwość nauki 

we własnym języku. 

Brak ustawodawstwa w kontekście integracji edukacyjnej imigrantów / uchodźców nie jest w żadnym wypadku 

nieoczekiwany. Ponieważ w 2018 r. Rumunia otrzyma 40 syryjskich uchodźców, a w 2019 r. Inne 69, tak niskie liczby 

sprawiają, że mniej pilne jest, aby kraj wprowadził nowe regulacje, jednak proponuje się pewne przepisy. Większym 

problemem w tym kraju jest w rzeczywistości emigracja, a nie imigracja. 

 

3.5 W HISZPANII 

 

Ramy prawne hiszpańskiego: 

- LeyOrgánica de Ordenación General del Sistema Educativo LeyOrgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo .Consultadoel 26 de octubre de 2017 

- Ustawa 13/1982, [3] z 7 kwietnia, o społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Tytuł VI sekcja III 

artykuły od 23 do 31. 

- Dekret królewski 334/1985, [5] z 6 marca, w sprawie święceń EE 

- Prawo ekologiczne 8/1985, z 3 lipca (L.O.D.E.), które reguluje prawo do edukacji wszystkich Hiszpanów. 

- Rozporządzenie z 30 stycznia 1986 r., Ustalające proporcje personelu / studentów w ośrodkach ze 

studentami ze Stanów Zjednoczonych 

- Dekret królewski 969/1986 z 11 kwietnia, w którym utworzono Narodowe Centrum Zasobów USA 

- Rozporządzenie z 18 września 1990 r. Ustanawiające proporcje profesjonalistów / studentów w zakresie 

uwagi edukacyjnej uczniów o specjalnych potrzebach. 

- Ustawa organiczna 1/1990, z 3 października, z ordination Generation of the Educational System 

(L.O.G.S.E.). [2] Tytuł wstępny, art. 3 ust. 5 mówi: "Wnioski wyciągnięte z poprzednich części zostaną 

dostosowane do cech uczniów o specjalnych potrzebach". 

- Tytuł pierwszy, rozdział V, EE: art. 36 i 37. Ustawa 20/1991, z dnia 25 listopada, w sprawie promowania 

dostępności i tłumienia barier architektonicznych. Ukończone i ulepszone w ustawie 5/1995, z 30 maja, w 

sprawie limitów domen na rynku nieruchomości w celu wyeliminowania barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Dekret królewski 696/1995 z 28 kwietnia w sprawie wyświęcenia edukacji uczniów z SPE. 

- zarządzenie z 10 lipca 1995 r., Które reguluje dostosowanie programu nauczania w dziedzinie kultury 

fizycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami seksualnymi w ramach matury jednolitej i 

wielowartościowej, w kształceniu zawodowym w pierwszej i drugiej klasie oraz w szkolnictwie średnim. 

- Ustawa organiczna 9/1995, z 20 listopada, uczestnictwa, oceny i rządu nauczycieli centrów (L.O.P.E.G.). 

DRUGIE DODATKOWE PRZEPISY. Kształcenie studentów z SPE. 

- zarządzenie z 14 lutego 1996 r. W sprawie oceny uczniów z SPE, którzy kształcą się w powszechnym 

systemie edukacji ustanowionym w ustawie organicznej 1/1990 z 3 października rozporządzenia ogólnego 

systemu edukacji. 

- Rozporządzenie z 14 lutego 1996 r., Które reguluje procedurę przeprowadzania oceny psychologiczno-

pedagogicznej i sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz ustanawia kryteria kształcenia 

uczniów z SPE. 

- Postanowienie z 24 kwietnia 1996 r. W sprawie czasu trwania obowiązku szkolnego studentów z SPE, 

związane z osobistymi uwarunkowaniami zdolności intelektualnych. 
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- Rezolucja z 25 kwietnia 1996 r. W sprawie przygotowania projektu programowego w ośrodkach EE 

- Rezolucja z dnia 29 kwietnia 1996 r. Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, za pomocą której należy postępować, 

aby kierować edukacyjną reakcją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, związanymi z 

osobistymi uwarunkowaniami intelektualnego uzdolnienia. 

- Uchwała z dnia 20 marca 1997 r. Sekretariatu Edukacji i Kształcenia Zawodowego, w której ustala się 

terminy składania i rozstrzygania akt uczniów ze SPE związanych z osobistymi warunkami intelektualnego 

uzdolnienia. 

- Dekret królewski 2021/1997, z 26 grudnia, w którym organizacja i funkcje Królewskiej Rady Zapobiegania 

i Uwaga dla osób niepełnosprawnych. (Validu do 6 września 2001 r.). 

- Rozporządzenie z dnia 29 maja 1998 r., W którym zwołane są granty EE na rok akademicki 1998-1999. 

- Rozporządzenie z 22 marca 1999 r. Regulujące programy szkoleniowe dotyczące przejścia na dorosłe życie 

przeznaczone dla uczniów ze szkoleniem SPE w centrach USA. 

- Rezolucja z dnia 20 maja 1999 r., W której zaproponowano model programów szkoleniowych na rzecz 

przejścia do dorosłego życia, skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

centrach USA. 

- Rezolucja z 29 czerwca 1999 r. Sekretariatu Generalnego ds. Edukacji i Kształcenia Zawodowego, w której 

ustala się wzory certyfikatów dla studentów, którzy kończą naukę w programach szkoleniowych na rzecz 

przejścia do dorosłego życia (B.O.E. 8-7-99). 

 

 

3.5.1 Krajowe i lokalne przepisy dotyczące integracji dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

System edukacyjny będzie dysponował niezbędnymi zasobami, aby uczniowie z SPE, tymczasowo lub na stałe, mogli 

osiągnąć w ramach tego samego systemu cele ustalone z ogólnym charakterem dla wszystkich uczniów. 

Ustawa organiczna 1/1990, z 3 października, w sprawie ogólnej regulacji systemu edukacji. Facet. V. Z USA art. 36.1. 

Dekret królewski z dnia 28 kwietnia 1995 r. W sprawie edukacji specjalnej odnotowuje również, że nauczyciele, którzy 

uczęszczają do uczniów ze specjalnymi potrzebami, będą mieli porady i wsparcie ze strony zespołów doradczych ds. 

Edukacji i psycho-pedagogicznych: zespoły wczesnej opieki, zespoły ogólne, udzielające porad oraz techniczne wsparcie 

pedagogiczne dla ośrodków wczesnego dzieciństwa i szkoły podstawowej oraz dla ośrodków edukacyjnych specjalnego 

i specjalnego sprzętu, w celu wsparcia wcześniejszych i wydziałów poradnictwa instytutów szkół średnich, w których 

studenci z SPE są zapisani i we współpracy z nimi , do konkretnych uczniów, którzy precyzują. Jego zakres działania jest 

także prowincjonalny (zachęci do rozpoznawania i nauki języka migowego oraz jego wykorzystania w szkołach, które 

uczniowie ze specjalnościami specjalności związanymi z ciężkimi uszkodzeniami słuchu lub głębokimi). 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na to, co zostało ustalone przez Ministerstwo Edukacji, gdy ogłoszono je w 

lipcu 1995 r., Rozporządzenie w ośrodkach maturalnych, szkolenie zawodowe i szkoły średnie w twojej okolicy, 

dotyczące programu nauczania w zakresie kultury fizycznej różnych BUP. kursy, pierwsza i druga klasa FP oraz edukacja 

dodatkowa, gdzie zostaną dostosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z 

niepełnosprawnością motoryczną lub sensoryczną, tymczasową lub stałą: 

- Zrzeczenie się tego przedmiotu będzie ograniczone do studentów w wieku powyżej 25 lat lub osiągną ten wiek 

w okresie, w którym sformalizowano rejestrację. 

- Wnioski o dostosowanie będą składane na adres Centrum przez uczniów lub, jeśli są nieletni, przez ich rodziców 

lub przedstawicieli prawnych, i będą im towarzyszyć odpowiednie zaświadczenia lekarskie. 

- Wydział wychowania fizycznego uzgodni odpowiednie dostosowania w związku z certyfikatami, a także wynik 

oceny i opinię wydaną przez wydział orientacji ośrodka, lub zespół Orientacji Edukacyjne i Psychopedagogiczne, które 

odpowiadają. 

- Ocena uczenia się uczniów o szczególnych potrzebach, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie, zostanie 

przeprowadzona zgodnie z celami i treściami zaproponowanymi dla nich w odpowiedniej adaptacji programowej. 
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- Student otrzymuje następujące podstawowe prawa: otrzymanie niezbędnego wsparcia i wsparcia w celu 

zrekompensowania niedociągnięć i wad osobistych, rodzinnych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, szczególnie 

w przypadku prezentacji SEN, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp i stałość w systemie edukacyjnym. 

 

Organic Law on the Quality of Education .Cap. II. Praw i obowiązków rodziców i uczniów. Art.2.2.f. 

System edukacji będzie dysponował niezbędnymi zasobami, tak aby uczniowie z SPE, tymczasowo lub na stałe, mogli 

osiągnąć ogólne cele określone dla wszystkich uczniów. 

Organiczne prawo dotyczące jakości edukacji. Facet. VII. Część 4 studentów z SPE. Sztuka. 44,2. 

Zasoby materialne i eliminacja barier architektonicznych 

 

Różne autonomiczne organizmy i uniwersytety hiszpańskiego terytorium co roku przeznaczają zasoby gospodarcze na 

dostarczanie materiałów i wyposażenia (meble dydaktyczne, dostosowane, pomoce techniczne itp.), Ulepszenia w 

ośrodkach, a także na likwidację barier architektonicznych w szkołach ośrodków. 

Procedury wnioskowania o te zasoby są ustalane na podstawie kryteriów: 

- Ośrodki edukacyjne będą kierowały prośby do różnych organizacji edukacyjnych, które odpowiadają ich 

autonomicznej społeczności w odniesieniu do drobnych prac, sprzętu i ulepszeń w ośrodkach, skierowanych do 

studentów z SPE. 

- W przypadku technologii wspomagających komunikację, lokomocję lub przystosowane meble, do wniosku musi 

być dołączony raport zespołu doradczego o charakterze pedagogicznym i psychologiczno-pedagogicznym, w 

przypadku wymagających dużych prac zmierzających do zniesienia barier architektonicznych, ośrodki muszą 

złożyć wniosek do Dyrekcji Generalnej Centrów, Planowania Edukacyjnego i Inspekcji odpowiadającej jej 

Wspólnocie Autonomicznej. 

  



 

 

 

      

 

 

 

31  2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 PL 

ROZDZIAŁ 4: METODOLOGIA WŁĄCZANIA 

 

4.1 W BUŁGARII 

 

Dzieci i młodzież w systemie edukacji przedszkolnej i szkolnej otrzymują ogólne i dodatkowe wsparcie rozwoju 

osobistego. Wsparcie rozwoju osobistego zapewnia odpowiednie środowisko fizyczne, psychologiczne i społeczne dla 

rozwoju umiejętności i umiejętności dzieci i uczniów. Wsparcie rozwoju osobistego zapewniane jest zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi każdego dziecka i każdego ucznia. Zapewnia się ogólne i dodatkowe wsparcie 

rozwoju osobistego, gdy dzieci lub nastolatkowie są w przedszkolach, szkołach i ośrodkach wsparcia rozwoju osobistego. 

 

W szkołach 

Dzieci w przedszkolach i szkołach otrzymują ogólne i dodatkowe wsparcie rozwoju osobistego. 

Wsparcie ogólne łączy istniejące typy środowiska edukacyjnego w naszym kraju - instytucje edukacyjne, ośrodki 

wsparcia rozwoju osobistego, ośrodki specjalnego wsparcia edukacyjnego, regionalne ośrodki wsparcia edukacji 

włączającej, schroniska, obserwatoria i inne, których zadaniem jest wspieranie struktura do opracowywania 

zróżnicowanych podejść, aby sprostać różnorodności potrzeb edukacyjnych. Ogólne wsparcie jest przede wszystkim 

odpowiedzialne za potrzebę zapobiegania i szybkiego rozpoznawania trudności w nauce u dzieci i uczniów oraz potrzebę 

rozpoznawania darów dzieci. 

Dodatkowe wsparcie dla rozwoju osobistego dzieci i uczniów zapewniane jest na podstawie oceny ich indywidualnych 

potrzeb. Ocena jest przeprowadzana przez zespół wsparcia rozwoju osobistego dziecka lub ucznia, zatwierdzony na 

zlecenie przedszkola lub szkoły dla konkretnego dziecka lub ucznia, składający się z psychologa i / lub pedagoga i 

logopedy w przedszkolu lub szkole, nauczycieli w grupa w przedszkolu / wychowawcy klasy i nauczyciele, którzy uczą 

ucznia w szkole. Oceń czynniki ryzyka i bezpieczeństwa w sytuacji dziecka lub ucznia i jego otoczenia. 

Zespół wsparcia rozwoju osobistego w przedszkolu lub szkole jest tworzony na polecenie dyrektora dla określonego 

dziecka lub ucznia - ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonymi, z wdocznymi uzdolnieniami, z chorobami 

przewlekłymi, na każdy rok szkolny. Zespół składa się z psychologa i / lub pedagoga, a także logopedy. Zespół może być 

nauczycielem zasobów / pedagogiem specjalnym, a także innymi specjalistami stosownie do indywidualnych potrzeb 

dziecka lub ucznia. W skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele organów ochrony dzieci i organów przestępczych 

nieletnich. Zespół kierowany jest przez lidera zespołu określonego przez rozkaz dyrektora. Rodzic lub, w stosownych 

przypadkach, przedstawiciel odpowiedniego regionalnego ośrodka wspierającego proces edukacji włączającej i / lub 

ośrodek wsparcia rozwoju osobistego jest zaangażowany w pracę zespołu dziecka lub ucznia. W przypadku konkretnych 

działań w ramach planu wsparcia do przedszkola lub szkoły mogą zostać przyciągnięci zewnętrzni specjaliści. 

 

W ośrodkach rekreacyjnych 

Ośrodki specjalnego wsparcia edukacyjnego współpracują z placówkami edukacyjnymi w ramach systemu edukacji 

przedszkolnej i szkolnej oraz współpracują z nimi, wyspecjalizowanymi instytucjami dla dzieci, z usługami społecznymi 

w społeczeństwie, instytucjami opieki zdrowotnej i zintegrowanymi usługami opieki zdrowotnej i opieki zdrowotnej. 

rodzice. 

Ośrodek Specjalnego Wspierania Edukacji zapewnia: 1. Diagnostykę, rehabilitację, korektę i leczenie dzieci i uczniów, 

dla których ocena regionalnego ośrodka wsparcia procesu edukacji włączającej zadecydowała, że zgodnie z ich 

potrzebami edukacyjnymi mogą oni zostać przeszkoleni w centrum specjalnego wsparcia edukacyjnego; 2. wsparcie 

pedagogiczne i psychologiczne; 3. wdrażanie programów wsparcia i szkoleń dla rodzin dzieci i studentów; 4. kształcenie 

dzieci i uczniów w obowiązkowym wieku przedszkolnym i szkolnym oraz szkolenie zawodowe w celu uzyskania 

pierwszego stopnia kwalifikacji zawodowych i / lub uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu. 

 

W rodzinach 



 

 

 

      

 

 

 

32  2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 PL 

Seminaria z rodzicami - to najpopularniejsza forma pracy w grupie i z rodziną. Mogą być organizowane przez specjalne 

szkoły, uniwersytety. Zgodnie z typem seminariów są one zróżnicowane: krótkoterminowe (1-2 dni) i długoterminowe 

(od 1-2 miesięcy do stałych - 1 dzień w tygodniu w celu wzięcia udziału w kolekcjach). 

Grupy wsparcia - ten formularz może być wdrożony przez szkołę specjalną (dla dzieci niesłyszących lub 

niedowidzących), pozaszkolne usługi edukacji włączającej i wczesnej interwencji prowadzone przez Uniwersytety 

Nauczycieli. Ta forma grupowa dla rodzicielstwa wymaga wysoko wykwalifikowanego specjalisty. 

Weekendy z rodzicami - tą formę można zrealizować w różnych miejscach odpoczynku, relaksu. 

Warsztat - formularz przeznaczony jest dla rodzeństwa dziecka - braci, sióstr. W grze mogą uczestniczyć bracia i siostry 

powyżej 4 roku życia. Najlepszą szkołą do zorganizowania działalności jest szkoła specjalna. Szczególnie ważne jest 

poznanie postawy braci i sióstr wobec dziecka o szczególnych potrzebach. 

Wizyty w domu - niezwykle powszechna forma pracy i wsparcia dla rodzin dzieci o wyjątkowych potrzebach. 

Rozpowszechnianie literatury specjalistycznej - podręczniki rodziców, broszury i ulotki powinny być pisane w 

przystępnym języku bez zbędnych szczegółów i zawierać odpowiednie ilustracje. 

 

4.2 WE WŁOSZECH 

 

Głównym celem ścieżek integracji w kontekście edukacyjnym jest poszanowanie specyficznych potrzeb wszystkich 

uczniów, planowanie i organizacja środowisk edukacyjnych oraz działań, tak aby zagwarantować osobom aktywne i 

niezależne uczestnictwo. Dydaktyka włączająca jest zatem sprawiedliwym i świadomym sposobem nauczania, za który 

odpowiedzialni są nauczyciele (zarówno w kontekście formalnym, jak i pozaformalnym) i jest adresowana do wszystkich 

uczniów, nie tylko tych ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 

Nauczyciele powinni planować i dotrzymywać dyscyplinę w sposób obejmujący wszystkich, przyjmując twórcze, 

adaptacyjne, elastyczne nauczanie, które bierze pod uwagę w możliwie największym stopniu rzeczywiste warunki, jakie 

przedstawia kontekst odniesienia. W tym celu należy przezwyciężyć sztywność metodologiczną i podkreślić wymiar 

dialogu afektywno-relacyjnego, który jest kluczowy. Jest to jedyny sposób, aby zrozumieć potrzeby wszystkich i 

zaproponować skuteczne i funkcjonalne rozwiązania dla grupy. 

W nauczaniu włączającym należy zwrócić uwagę na 4 elementy: 

-  specyficzny problem; 

-  osobista reakcja podmiotu na ten problem; 

-  kontekst, który może stać się częścią problemu lub przyczynić się do rozwiązania 

-  interwencje nie tylko na ten temat, ale przede wszystkim na temat całego systemu i jego szczególnych potrzeb. 

 

Istnieje wiele podejść metodologicznych, które wykazały, że badania i zastosowania w terenie są najskuteczniejsze w 

edukacji włączającej. Poniżej znajdują się niektóre z poniższych: 

- uczenie się w trybie współpracy: rozwija formy współpracy i wzajemnego szacunku wśród uczniów oraz 

przekazywanie wiedzy / umiejętności / kompetencje. Istotne jest, aby każdy uczeń mógł udostępniać swoją 

wiedzę i umiejętności wszystkim i może nauczyć się dzielić się nimi z innymi jako sposobem na ułatwienie 

socjalizacji. 

- korepetycje: oparte na nauce rówieśniczej i pracy w parach; 

- nauczanie laboratoryjne: sprzyja centralnemu położeniu dziecka zgodnie z logiką konstruktywistyczną, która 

uwzględnia ucznia w sercu procesu, aktywnego bohatera budowy własnej wiedzy. Ten rodzaj nauczania 

podkreśła syntezę między wiedzą a działaniem, stymulując kreatywną produktywność, dzięki której można 

aktywnie i korzystnie uczyć się umiejętności, dzięki którym można budować wiedzę w sposób krytyczny i 

autonomiczny. 

- praca ustrukturyzowana i sekwencyjna: proponuje działania o ustalonym modelu i od poziomu prostego do 

poziomu złożonego w celu zachęcenia i ułatwienia działania, zapamiętywania i kolejności ekspozycji; 
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- dydaktyka multisensoryczna: stałe i równoczesne korzystanie z wielu kanałów percepcyjnych (wzrokowych, 

słuchowych, dotykowych, kinestetycznych). 

 

4.3 W POLSCE 

 

Metody integracyjne koncentrują się na dzieciach, młodzieży i rodzinach będących imigrantami i uchodźcami. Rodziny 

imigrantów i uchodźców to rodziny, które ale doświadczają różnych wyzwań. Celem jest zwiększenie zrozumienia 

wyzwań i wsparcia, którego potrzebują, aby poprawić integrację ze społeczeństwem. 

Istnieje ogromna presja na dzieci i młodzież, aby szybko zintegrować się z nową kulturą. Dodatkowo, nastolatki są pod 

presją rówieśników, aby "dopasować się", próbując wynegocjować swoją tożsamość między dwiema kulturami. "Wielu 

młodych ludzi czuje rozdarcie między ich pragnieniem" dopasowania się "do swoich rówieśników i ich chęci sprostania 

oczekiwaniom rodziców". 

Okres dojrzewania, szczególnie trudny dla wszystkich dzieci, jest szczególnie trudny dla dzieci imigrantów, ponieważ 

próbują ukształtować tożsamość w "kontekście, który może być dysonansem rasowym i kulturowym. 

Nauczyciele, antropologowie i socjologowie opracowali dwa rodzaje hipotez, aby rozwiązać różne wzorce osiągnięć 

wśród populacji dzieci imigrantów. 

Edukacja nieformalna ma zdolność postrzegania osoby jako całości, biorąc pod uwagę i zaspokajając indywidualne 

potrzeby. Udział tworzy warunki do włączenia. Jedną z podstawowych wartości edukacji pozaformalnej jest to, że trzeba 

mieć obywatelską perspektywę edukacji, aby mogła zostać włączona do społeczeństwa. Nie jest jednostronnym 

transferem wiedzy i umiejętności, ale raczej prawdziwym spotkaniem równych, gdzie spotkanie przyjmuje holistyczną 

perspektywę i obejmuje takie tematy, jak życie kulturalne i społeczne, ćwiczenia i zdrowie. Edukacja pozaformalna opiera 

się na fakcie, że integracja jest procesem obejmującym udział osób, które są nowe w społeczeństwie i tych, którzy już do 

niego należą. Pomyślne włączenie zostanie osiagniete nie tylko z myślą o nowo przybyłych ale także z już istniejącą 

społecznością. 

W szkole 

Dzieci imigrantów mają do czynienia z szerokim i niewystarczającym wsparciem społecznym, aby zrekompensować 

zerwane więzi społeczne w ich rodzimych krajach i utratę wsparcia koniecznego dla dobrego samopoczucia 

psychicznego. Chociaż bezpośrednim tematem konferencji w Salamance była edukacja o specjalnych potrzebach, jej 

wniosek był następujący: "Edukacja o specjalnych potrzebach - kwestia równego traktowania krajów Północy i Południa 

- nie może rozwijać się w izolacji. Musi stanowić część ogólnej strategii edukacyjnej, a nawet nowej polityki społecznej 

i gospodarczej. Wzywa do poważnej reformy zwykłej szkoły "  6. System edukacji "integrujący" można utworzyć tylko 

wtedy, gdy zwykłe szkoły staną się bardziej inkluzywne - innymi słowy, jeśli staną się lepsze w kształceniu wszystkich 

dzieci w swoich społecznościach. 

Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, umiejętności i informacji, 

niezależnie od ich mocnych i słabych stron w jakiejkolwiek dziedzinie. 

Oprócz integracji: 

- Integracja umożliwia uczniom niepełnosprawnym naukę w głównych środowiskach 

- Włączenie daje uczniom prawo do edukacji wysokiej jakości. 

- W zintegrowanych ustawieniach uczniowie muszą dostosować się do istniejącego programu nauczania i są 

narażeni na marginalizację, jeśli nie mogą się dostosować. 

Celem włączenia jest upewnienie się, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami są włączeni w ogólne kształcenie przez 

możliwie największą część dnia, przy wsparciu, którego potrzebują, by odnieść sukces. Strategie włączenia mogą 

obejmować wspólne nauczanie, usługi konsultacyjne, wsparcie paraprofesjonalne, modyfikacje programu nauczania lub 

testowania, zakwaterowanie dla określonych osób niepełnosprawnych i inne usługi. Edukacja odbywa się w wielu 

kontekstach, zarówno formalnych, jak i pozaformalnych, w ramach rodzin i szerszej społeczności. W związku z tym 

edukacja włączająca nie jest kwestią marginalną, ale ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia 

 
6UNESCO. 1994. Th e Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris, UNESCO/Ministry of 

Education, Spain. 
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dla wszystkich uczniów i rozwoju bardziej integracyjnych społeczeństw. Edukacja integracyjna jest niezbędna do 

osiągnięcia równości społecznej i stanowi element składowy uczenia się przez całe życie. 

 

W ośrodkach wychowawczych 

Ośrodki wypoczynkowe w Polsce uzupełniają szkoły i są otwarte przez cały rok. Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne. 

Ośrodki wychowawcze majaza zadanie: 

- eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego  

- przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.  

 

W rodzinie 

Dzieci imigrantów są często opisywane jako zmuszające do przebywania w dwóch kulturach bez pełnego utożsamienia 

się z którąkolwiek z tych grup. Proces imigracji jest potencjalnie bardzo stresującym wydarzeniem dla dzieci i rodzin 

imigrantów. 

W Polsce często jest to praktyka wsparcia rodzicielskiego i angażowanie rodziców we wczesną interwencję. 

Ustawodawstwo w Polsce promuje ścisłą współpracę między specjalistami i rodzinami, co również jest szczególnie 

zalecane, a krajowy program wdrożeniowy zachęca do rozwoju usług wczesnej interwencji. 

Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami często zgłaszają poczucie izolacji i wysoki poziom stresu, a kilka badań 

wskazuje na wzrost depresji. Stres związany z posiadaniem dziecka z SPE może stanowić wyzwanie dla funkcjonowania 

rodziny poprzez wywieranie nacisku na dobrostan rodziców, dobre samopoczucie rodzeństwa i innych krewnych, relacje 

małżeńskie, wsparcie pozarodzinne i negatywny wpływ na zachowanie rodziców. 

Reaktywność i wrażliwość rodziców są niezbędne, aby dzieci z SPE mogły opracować bezpieczne przywiązania, ale 

mogą one zostać narażone na stres ze strony niektórych rodziców. Czasochłonny charakter opieki wymaganej przez wiele 

dzieci z SEN również stanowi nieodłączne ryzyko wypalenia rodziców. Zapewnienie wsparcia rodzicom z SPE jest zatem 

niezbędne zarówno dla rozkwitu dziecka, jak i rodziny jako całości. Zaangażowanie rodziców dzieci z SPE jest istotnym 

czynnikiem promowania edukacji włączającej. 

Program aktywnie promuje partnerstwo działając poprzez regularny "zespół wokół dziecka", spotkania z rodzinami, 

mające na celu utrzymanie rodziców w centrum podejmowania decyzji. 

Narodowy program:  

(EPUB) - Program SEN (komunikacja uczenie się), najważniejszą kwestią dla pełnej integracji dzieci imigrantów jest 

nauka kraju, w którym żyją, iz tego powodu szkoły i instytucje otrzymują wsparcie w organizacji języka Lekcje 

- Nowa Era, Young Digital Planet (YDP), 

- Promowanie partnerskiej współpracy z rodzicami poprzez system regularnych spotkań, 

- Wspólne pisanie planów usług rodzinnych, dzielenie się informacjami, wspólne szkolenie i, w stosownych 

przypadkach, regularne wsparcie ze strony wiodącego specjalisty lub kluczowego pracownika. 

Wszystkie świadczenia w Polsce mają holistyczne podejście do dziecka i rodziny, a priorytetem jest ścisła współpraca 

specjalistów z rodziną. Rodziny angażują się w sugestie dotyczące działania i interwencji, a także oferują wskazówki i 

porady. Nawiązanie znaczących relacji z rodzinami jest kluczowym aspektem naszej pracy w Fundacji Family Center. 

Jeśli chodzi o rodziny dzieci ze specjalnymi potrzebami, które mogą jednocześnie wchodzić w interakcję z kilkoma 

różnymi specjalistami z różnych dziedzin lub dyscyplin, nawiązanie relacji staje się jeszcze ważniejsze. 

Pierwszym krokiem w nawiązaniu znaczących relacji z rodzinami dzieci ze specjalnymi potrzebami jest spędzenie czasu 

na odkrywaniu ich oczekiwań i trosk o swoje dzieci oraz wysłuchanie ich opinii na temat tego, co ich dzieci mogą zrobić 

w domu. Utrzymywanie tej komunikacji przez cały rok jest bardzo ważne.  

Poniższe wytyczne odzwierciedlają praktyki skoncentrowane na rodzinie: 
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• Rozpoznanie rodziny jako stałej w życiu dziecka; opiekunowie i systemy usługowe mogą przychodzić i 

odchodzić, 

• Ułatwianie współpracy między rodzinami i profesjonalistami, 

• Uhonorowanie i poszanowanie różnorodności rodzinnej we wszystkich wymiarach (kulturowych, rasowych, 

etnicznych, językowych, duchowych i społeczno-ekonomicznych), 

• Rozpoznanie silnych stron rodziny i różnych podejść, z których rodziny mogą sobie poradzić, 

• Dzielenie się bezstronnymi i szczerymi informacjami z członkami rodziny na bieżąco, 

• Włączenie społeczne i przejście do dorosłości, 

• Zachęcanie do wspierania rodziny i kontaktów między rodzinami, 

• Wspieranie dzieci w rodzinie. 

 

Wsparcie dla rodziców to kluczowe narzędzie wzmacniające rodziny i gwarantujące dzieciom większe szanse na 

integrację. Dobre wychowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania uzależnieniom, problemów w szkole, alienacji, 

przestępczości i problemów ze zdrowiem psychicznym. 

 

 

4.4 W RUMUNII 

 

W szkołach najczęściej opracowywanymi i używanymi dokumentami są Plany usług niestandardowych (PSP). Ich 

funkcje to: 

• Ustalanie priorytetowych potrzeb w zakresie rozwoju potencjału i potencjału dziecka, w podziale na obszary 

interwencji; 

• Ustalanie celów / celów, usług i programów interwencyjnych dla beneficjenta; 

• określenie obowiązków, identyfikacja zasobów i usług dostępnych w społeczności; 

•  Ustalanie budżetu czasu na osiągnięcie celów. 

 

Integracja dzieci z SEN w masowych szkołach: 

• interaktywne uczenie się obejmujące stosowanie strategii uczenia się, ukierunkowanych na współpracę, 

współpracę i komunikację między uczniami na temat działań dydaktycznych, a także interakcji między 

nauczycielami, nauczycielami i uczniami; 

• wspólne opracowywanie celów edukacyjnych (edukator - student), ponieważ każdy uczestnik procesu 

uczenia się ma pomysły, doświadczenia i osobiste interesy, które należy uwzględnić przy projektowaniu 

działań dydaktycznych; 

• demonstracja, zastosowanie i informacja zwrotna - każdy proces uczenia się (szczególnie dla uczniów z 

CES) jest bardziej skuteczny i łatwiejszy do zrozumienia, jeśli przedstawione informacje są demonstrowane 

i stosowane w rzeczywistych sytuacjach, a cały proces trwa w sposób ciągły; 

• sposoby wspierania procesu uczenia się - uczniowie z CES potrzebują czasem aktywnego wsparcia w nauce, 

zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych, poprzez rozwijanie partnerstwa edukacyjnego z 

pewnymi kategoriami specjalistów, rodzin uczniów. 

• W zajęciach dydaktycznych dla uczniów z SPE można stosować metody ekspozycyjne (opowiadanie, 

ekspozycja, wyjaśnienie, opis), ale muszą być spełnione pewne wymagania: 

• używać odpowiedniego języka zgodnie z poziomem komunikacji werbalnej; 

• prezentacja jest jasna, precyzyjna, zwięzła; 

• pomysły do usystematyzowania; 
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• korzystanie z intuicyjnych metod i materiałów; 

• do korzystania z pytań kontrolnych w celu sprawdzenia ich rozumienia treści i interweniowania wraz z 

nowymi wyjaśnieniami, gdy jest to wymagane. 

W przypadku uczniów upośledzonych umysłowo korzystanie z opowiadania historii jako metody dydaktycznej musi 

towarzyszyć materiałowi ilustracyjnemu, sugestywnemu lub filmowemu, ponieważ łatwiej jest zwrócić na siebie uwagę 

i ułatwić uczuciowe i motywacyjne zaangażowanie uczniów w sekwencje lekcji. 

 

W ośrdokach rekreacyjnych 

Specjalne ośrodki edukacyjne, ośrodki zasobów i inne typy ośrodków - jednostki edukacyjne organizowane przez 

Ministerstwo Edukacji lub organizacje pozarządowe we współpracy z Ministerstwem Edukacji mają na celu odzyskanie, 

odszkodowanie, rehabilitację oraz integrację szkolną i społeczną różnych kategorii dzieci / młodzież z SPE. Są one 

uważane za alternatywne kształcenie specjalne, których treść może również opierać się na niektórych pedagogach 

eksperymentalnych (Montessori, Freinet, Waldorf itd.); 

Interwencja obejmuje różne techniki edukacyjne i różne terapie: 

• Terapia poznawczo-behawioralna (elementy programu ABA): ma na celu poprawę zdolności adaptacyjnych 

umiejętności behawioralnych, np. komunikacja i zniechęcanie do agresywnych zachowań destrukcyjnych 

• Operacyjne uczenie się mowy (tworzenie nowych sposobów komunikacji - PSEN) 

• Strategie i techniki interwencji TEACCH 

• Zdobywanie podstawowych umiejętności i budowanie osobistej autonomii 

• Terapia zaburzeń mowy 

• Fizykoterapia 

• Terapie uzupełniające poprzez muzykę i sztukę (stymulacja dotykowa, wzrokowa i słuchowa) 

• Terapia zajęciowa 

 

 

W rodzinach 

Techniki stosowane w rozwoju koncepcji społecznych u dzieci z SEN: 

• Odgrywanie ról. Zajęcia takie jak taniec, jedzenie w restauracji, spotkanie z osobą przeciwnej płci itd. 

Prowadzone przez odgrywanie ról mogą stanowić wzór praktyki. 

• Doradztwo / nauka in vivo. Technika ta polega na wykorzystaniu wszystkich momentów dnia, w których pojawia 

się możliwość uczenia się zachowań społecznych. Na przykład, jeśli dziecko wychodzi z łazienki i wraca do 

klasy ze spodniami, które nie są narysowane, inne (rodzina / wychowawcy) nie zrobią tego w korytarzu lub w 

klasie, ale wrócą do łazienki i wyjaśnią, że istnieje miejsce, kiedy musi ściągnąć na niego spodnie. 

• Wzór. Dorośli lub współpracownicy mogą pokazać, jak można coś zrobić, demonstrując to. 

• Zdjęcia, zdjęcia, rysunki. 

• Kasety wideo, kasety audio lub książki 

• Grupy wsparcia. 

Niestety w Rumunii zaangażowanie rodziny w edukację dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

nie jest dobrze rozwinięte. Wielu rodziców angażuje się mimo dość zamkniętego systemu, jednak inni nie angażują się 

wcale i nie dbają o rozwój swoich dzieci. 

 

4.5 W HISZPANII 

 

W szkole 
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Uczestnicząc w różnych dziedzinach, z których się uczysz i pracujesz nad EE, możesz wziąć pod uwagę EE: 

"jako zestaw działań edukacyjnych, wprowadzonych w ramach ogólnego systemu edukacji, które mają tendencję do 

zwracania uwagi i wsparcia dla osób, które mają trudności w osiągnięciu sukcesu, podstawowych zachowań wymaganych 

przez grupę społeczną i kulturową, do której należą, edukacji skupia się wyłącznie na dziecku, ale także na środowisku, 

niedociągnięciach i możliwościach oraz umiejętnościach nauczycieli, aby zaspokoić potrzeby nauczycieli wszystkich 

dzieci ". 

W ramach niektórych obecnych prądów pedagogicznych przytaczane są cztery podstawowe zasady, na których EE jest 

ujęte w ramy: 

- Standaryzacja oznacza, że w miarę możliwości osoba niepełnosprawna musi mieć te same prawa i obowiązki, 

co pozostali członkowie społeczeństwa; Nie oznacza to rezygnacji z niepełnosprawności, ale ma na celu rozwój 

indywidualnych zdolności każdego przedmiotu, zwracając uwagę szczególnie poprzez zwyczajne i właściwe 

usługi społeczności, mając na uwadze, że tylko w przypadkach można go otrzymać w określonych instytucjach. 

- Indywidualizacja, która odpowiada określonym kryteriom w zakresie interwencji zawodowej i terapeutycznej. 

(program nauczania, specjalna metodologia itp.) 

- Sektorizacja odpowiada na fakt, że specjalne usługi edukacyjne są świadczone w miejscu, w którym uczeń z 

niepełnosprawnością żyje i rozwija się. Oznacza to, że należy wdrożyć środki na świadczenie usług, nawet jeśli 

nie ma konkretnych instytucji. 

- Integracja wynikająca z zasady standaryzacji, polegająca na tym, że przy korzystaniu z urządzeń techniki i 

organizacji usług socjalnych zapewnią, że uczniowie niepełnosprawni otrzymają niezbędną pomoc w 

normalnych grupach, a nie w separacji. 

W skrócie i zgodnie z definicją Ministerstwa Edukacji i Nauki, EE jest rozumiane jako dynamiczny proces edukacyjny, 

który rozpoznaje i uwzględnia różnorodność ucznia i jest wspierany, aby umożliwić osiągnięcie celów bardziej 

dostosowanych do ich cech osobowych. 

 

Jakie typy uczniów z SPE uczęszczają do zwykłych ośrodków? 

Proponuje się kształcenie w zwykłych centrach studentów z SPE, dla których szacuje się, że wymagają one dostępu i / 

lub znaczących dostosowań oficjalnego programu nauczania, który odpowiada im w zależności od wieku, a także kiedy 

uważa się, że tacy uczniowie mogą osiągnąć akceptowalny stopień integracji społecznej w grupie zwykłej szkoły. 

Aby określić tryb kształcenia, któremu przypisujesz ucznia, poprzednio musisz dokonać wielowymiarowej oceny, w 

której następujące aspekty: 

- Cechy osobowe ucznia 

- Ujawnianie danych ucznia i jego otoczenia 

- Orientacje, aby dokonać zmian organizacyjnych i programów nauczania 

- Dane do użytku administracyjnego i statystycznego (nie obejmuje pisemnych informacji, które mają wpływ 

na prywatność ucznia i rodziny). 

 

Jakie są sposoby integracji? 

- Pełna modalność integracji. Studenci z nieistotnymi adaptacjami programu nauczania. Czy te dostosowania w 

elementach dostępu do programu nauczania (elementy osobowe, materiały i ich organizacja) i / lub adaptacje w 

podstawowych elementach programu nauczania są celami, treścią, metodologią i oceną. Odpowiedź edukacyjna 

na zapotrzebowanie SEN studenta odbędzie się w zwykłej klasie. 

- Modalność zintegrowanej integracji. Uczniowie z istotnymi zmianami w programie nauczania to 

dostosowania w elementach dostępu do programu nauczania i adaptacje w elementach programu nauczania, 

które implikują przyjęcie jako ramy cykli odniesienia niższych niż uczeń jest zintegrowany i / lub otrzymuje tę 

odpowiedź od innych wyspecjalizowanych usług wsparcia. dla aspektów nieuwzględnionych w zwykłym 

programie nauczania. Odpowiedź edukacyjna, która zostanie przekazana uczniowi w zwykłym ośrodku przez 

nauczyciela specjalisty na poziomie indywidualnym lub w małej grupie, poza kontekstem zwykłej lekcji, nie 

przekroczy 50-60% harmonogramu zajęć tego samego. , starając się być jak najdłużej w klasie. 
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- Modalność przejściowej integracji. Uczniowie z bardzo istotnymi dostosowaniami programu nauczania to 

dostosowania w elementach osobistych i materiałach, które wiążą się z wykorzystaniem bardzo specyficznych 

zasobów, a także określanie priorytetów i / lub tłumienie celów i bloków treści zwykłego programu nauczania, 

w celu faworyzowania nabycia autonomia osobista i społeczna. 

 

Odpowiedź edukacyjna przekazywana tym uczniom będzie miała charakter funkcjonalny i będzie miała tendencję do 

wchodzenia w nią, poziom autonomii osobistej i społecznej, która pozwala i ułatwia większą integrację szkolną, a także 

nabywanie podstawowych umiejętności i umiejętności w codziennej pracy I życiu. 

Jakie są adaptacje programów nauczania? 

Adaptacja programów nauczania jest rozumiana jako przystosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i potrzeb każdego 

z nich (Martín, 1989). 

Kiedy mówimy o adaptacjach programów nauczania, mówimy o wszystkim, przede wszystkim, o strategii planowania i 

wydajności nauczania, iw tym sensie proces, aby spróbować odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne każdego ucznia. 

Adaptacja programowa jest procesem decyzyjnym dotyczącym elementów programu nauczania w celu udzielenia 

edukacyjnych odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów poprzez dokonywanie zmian w elementach dostępu do 

programu nauczania i / lub tych samych elementów, które go tworzą. 

 

- Indywidualna adaptacja programu nauczania, ACI, to zestaw środków opracowanych w celu zaspokojenia 

potrzeb edukacyjnych ucznia. 

- W celu opracowania, oficjalny program będzie traktowany jako punkt odniesienia. 

- Wymaga wcześniejszej oceny. Bez względu na to, jak "znaczące" mogą być, należy w nich ustanowić 

realistyczne cele, które mogą być spełnione, w zależności od potrzeb, które są postawione i środków, z którymi 

są liczone. 

- Rodzina zostanie poinformowana o procesie i rozwoju. To zadanie odpowiada opiekunowi / a, ale konkretni 

specjaliści, którzy się z nim zgadzają, mogą uczestniczyć w tej funkcji. Są odpowiedzialni, w zakresie 

projektowania i rozwoju, za zespół nauczycieli ucznia. 

 

W centrum rekreacji 

 

Jakie są specjalne lub rekreacyjne ośrodki edukacyjne? 

Potrzeby edukacyjne niektórych uczniów, z powodu ich niepełnosprawności, nie mogą być spełnione w odpowiedni 

sposób, bez wywoływania szeregu działań aspektów pedagogicznych, zarówno o charakterze programowym, jak i 

odnoszących się do konkretnych zasobów innych niż zwykłe. Dekret królewski 334/85, z 6 marca, dotyczący 

rozporządzenia w sprawie EE, uznaje, że zgodnie z zasadą normalizacji ludzie nie powinni otrzymywać ani używać 

wyjątkowych usług więcej niż w ściśle koniecznych przypadkach. Zgodnie z tym wskazuje, że działanie EE można 

rozwijać w dwóch typach instytucji: 

- Zwyczajne ośrodki edukacyjne, w ramach integracji edukacyjnej. 

- Określone centra lub jednostki EE 

 

W ten sposób rozważane jest istnienie centrów EE, instytucji publicznych lub prywatnych, które służą jako pomost dla 

zaspokojenia potrzeb edukacyjnych tych uczniów, których SPE, z powodu niepełnosprawności pochodzenia 

psychicznego, motorycznego lub sensorycznego. Wymagają większej integracji i poprzez którą promują maksymalną 

jakość życia i fizyczne, psychiczne dobrostan i społeczne. 

3 października 1990 r. Opublikowano Law 1/1990, General Regulation of the Educational System (LOGSE), która 

obejmowała: 
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- Z jednej strony EE wprowadza się do systemu edukacji jako jeszcze jeden aspekt tak zwanych "nauk" ogólnego 

reżimu »(edukacja przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i średnie), która przestaje mieć spółkę zależną, 

proponując uczniowie z SPE mogą osiągnąć ogólne cele wraz z resztą uczniów. 

- Z drugiej strony reguluje współistnienie dwóch typów ośrodków, w zależności od cech studentów, którzy 

stawiają potrzebę integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zwykłych centrach, gdy 

stwierdza, że wspomniani studenci będą podlegać zasadom normalizacji i integrację szkolną i danie możliwości, 

że istnieją ośrodki EE, gdy określa się, że nauka w nich będzie przeprowadzana, gdy potrzeby ucznia nie będą 

mogły zostać spełnione przez zwykłe centrum. 

 

Centra EE są konieczną i odpowiednią opcją dla zadowalającego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych niektórych 

studentów, którzy, gdyby to się nie udało, nie znajdą większości zwykłych ośrodków w odpowiednich warunkach i 

środkach sprzyjających ich rozwojowi. W ramach tych ośrodków działają różne profesjonalne osoby: 

- PSYCHOLOG / PEDAGOG: 

1 na każde 90-100 uczniów 

1 na każde 15/20 uczniów z poważnymi problemami osobowości lub autyzmu 

- PRACOWNIK SOCJALNY: 

1 na każde 90-100 uczniów 

 

Jakie cechy mają studenci posiadający specjalne ośrodki edukacyjne? 

Zgodnie ze stosowną oceną psychologiczno-pedagogiczną będą zapisywać tych uczniów do ośrodków EE, które 

wymagają znacznych adaptacji iw stopniu najwyższym we wszystkich obszarach oficjalnego programu nauczania, który 

odpowiada mu w jego wieku, uczniowie z SPE związani z niedobór ciężka lub głęboka choroba psychiczna, liczne 

niedobory i zaburzenia osobowości powiązane z psychozą i autyzmem. 

Beneficjenci 

W ośrodkach EE można pójść do szkoły, po propozycji i decyzji Zespołów Poradnictwa Edukacyjnego i 

Psychopedagogicznej (EOEP) i licząc na opinię rodziny, uczniów z SPE związanych z poważnym upośledzeniem 

umysłowym i głębokim, liczne różnorodności i zaburzenia osobowości związane z psychozą i autyzmem. 

W ośrodkach EE nauka szkolna będzie obowiązkowa, podstawowa, trwająca dziesięć lat. 

Aplikacje 

Aby zapisać studenta do centrum EE, należy wykonać następujące czynności: 

- Uczeń musi zostać oceniony przez Zespół ds. Orientacji, Edukację i Psychologiczno-pedagogiczną (E.O.E.P.) 

w Twojej okolicy zamieszkania lub przez Zespół Wczesnej Terapii (E.A.T.), jeśli uczeń ma mniej niż pięć lat. 

- Propozycja szkoleniowa E.O.E.P lub E.A.T. będzie obejmować zgodność rodziny i proponowanego Centrum, 

które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. 

- Służba Inspekcji Edukacyjnej podejmie decyzję o przekazaniu ich edukacji do ośrodków, które skontaktują się 

z rodziną. 

 

W rodzinach 

Celem oceny kontekstu rodzinnego w ramach oceny psychopedagogicznej jest wyjaśnienie aspektów życia rodzinnego 

dziecka, które mają wpływ na jego nauczanie-uczenie się. 

W Ocenie kontekstu rodzinnego musisz być szczególnie ostrożny. Ten środek ostrożności jest w dużej mierze wynikiem 

pomiaru, że informacje są gromadzone w medium, które nie będzie priorytetowym środkiem działania, az drugiej strony, 

wiele rodzin dzieci mających trudności miało i będzie musiało wypowiedzieć się na temat twojego Historia dziecka i 

aspekty jego życia rodzinnego wielokrotnie w różnych usługach. 

Wymaga to podjęcia wysiłku w celu zawężenia zakresu informacji w sposób dostosowany do każdego przypadku i w 

zależności od wcześniej dostępnych informacji. Ani ze względu na czas, ani możliwość szukania wyczerpujących 

informacji na temat każdej ze zmiennych, które będą badane jako kontynuacja. 
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Z drugiej strony, w dynamice opartej na współpracy, ważne jest nie tylko zaangażowanie rodzin w przyczyny i na 

potrzeby różnych aspektów, ale także uwzględnienie tych, które z punktu widzenia rodziny są istotne: własne wyjaśnienia, 

ich wizję tego, które aspekty ułatwiają i utrudniają naukę Twojego dziecka itp. 

W informacjach, które rodziny składają, można wyróżnić trzy duże, ściśle ze sobą powiązane dziedziny: 

 

- Dane o uczniu w jego środowisku rodzinnym. 

- Fakty dotyczące środowiska rodzinnego, które sprzyjają lub utrudniają rozwój dziecka. Relacja między rodziną 

a szkołą: informacje o przeszłości i teraźniejszości, które rodzina nawiązuje ze szkołą i wydziałami najbardziej 

bezpośrednio zaangażowanymi w edukację ich syna, dostarcza zasadniczych wskazówek dotyczących 

planowania możliwości współpracy. Dane te pozwalają nam zrozumieć niektóre zachowania uczniów, które 

odzwierciedlają płynność lub napięcie między obiema instytucjami, w ramach tej sekcji obejmowałyby relację 

rodzin z zespołem psycho-pedagogicznym, zważywszy, że nie chodzi o usługi należące do środowisko szkolne, 

które wpływa również na dobrą miarę możliwości współpracy i zaangażowania rodziny w proces edukacyjny. 

-  Dane dotyczące środowiska społecznego, które sprzyjają lub utrudniają rozwój ucznia. 

 

Badanie czynników, które wykraczają poza środowisko rodzinne, musi również odbywać się zgodnie z potrzebami 

ucznia, a nie jako proste wyliczenie zasobów lub statystyk cech. 

Charakterystyka i usługi miasta lub okolicy: możliwości, jakie oferuje student. Usługi dodatkowe, z którymi student ma 

zaspokoić potrzeby zdrowotne, ekonomiczne, społeczne itp., Zakres, w jakim rodzina je zna i wykorzystuje, oraz stopień 

zadowolenia z tego. 

Grupy referencyjne poza szkołą i kontekst rodzinny 

W Secondary Stage, grupy przyjaźni, z którymi uczeń identyfikuje i dzieli się swoim czasem wolnym, stopniem integracji 

w nich oraz rodzajem wartości, które utrzymują. Podobnie, relacje afektywne i para, które pojawiają się w tych wiekach, 

mogą wpływać na proces uczenia się niektórych uczniów. 
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ROZDZIAŁ 5: NAJLEPSZE PRAKTYKI 

 

5.1 BUŁGARIA 

 

Program rozwoju wspomagającego środowiska edukacyjnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolach" 

Od 2014 roku organizacja "Karin Dom" uruchomiła ten program, który rozszerza usługi świadczone dzieciom o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych w żłobkach i przedszkolach. Główne metody, które są niezbędne w stosowaniu tej 

praktyki, to: coaching rodziców, nauczycieli i innych osób ze środowiska dziecka; i podejście rodzinne. 

 

"Wszystkie dzieci są dobre" 

Krótki opis: 

Praktyki i strategie pomyślnego włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały opracowane w 

głównym przedszkolu w ramach projektu "Wszystkie dzieci są dobre". Problem, który został rozwiązany, związany jest 

z niską świadomością wzorców interakcji znaczących dorosłych (rodziców i nauczycieli) z dziećmi z deficytami w 

różnych obszarach rozwoju, w tym zachowań społecznie nieakceptowanych. 

 

Krótki opis: 

Celem gry jest rozwinięcie umiejętności dzieci do poruszania się po kosmosie wyłącznie za pomocą instrukcji głosowych. 

Każde oko jest związane z każdym z dzieci, a reszta z nich przekazuje instrukcje z ust do ust, jak szybko i łatwo złapać 

kartony małych ryb. W konsekwencji każde dziecko przechodzi przez to doświadczenie. 

 

"Mobilne centrum do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych" 

Krótki opis: 

Jest to jeden z największych projektów realizowanych przez jedną ze szkół, z którego zbudowano rozwijające się i 

wspierające środowisko dla dzieci o specjalnych potrzebach. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań, które 

położyły podwaliny pod trwałą i systematyczną zmianę w szkole. 

Kampanie informacyjne społeczności mające na celu przezwyciężenie negatywnych postaw społecznych wobec dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomogły zbudować stabilną sieć interakcji i koordynacji pomiędzy różnymi 

usługami społecznymi i edukacyjnymi oraz instytucjami w społeczności. 

 

Model "KARLSTAD" do nauki języków 

Krótki opis: 

Program nauki języka stosuje całościowe podejście do wszystkich czynników indywidualnych i grupowych, które 

wpływają na rozwój mowy dzieci, zwracając szczególną uwagę na środowisko naturalne, w którym dzieci uczą się i 

ćwiczą mowę. 

 

Program "MINI ZOO" 

Krótki opis: 

Praktyka opisuje doświadczenie przedszkola w budowie Mini Zoo i jego wykorzystania w codziennej pracy edukacyjno-

edukacyjnej z dziećmi. Zadowoleni są także rodzice i zespół opieki nad dziećmi w zakresie opieki i hodowli zwierząt. 

Chodzi o to, aby dzieci miały więcej prawdziwych doświadczeń i obserwacji na temat żywych zwierząt, a nie wirtualnych 

zwierząt. Praktyka wykazała, że opieka nad zwierzętami buduje umiejętności społeczne, wiedzę o środowisku i tworzy 

niezapomniane wspomnienia u dzieci. 

 

Niektóre metodologie i najlepsze praktyki w szczególności dla dzieci imigrantów 
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Przykład 1 

Materiały te opierają się na materiałach ONZ i zostały opracowane przez Seydie Klassby na podstawie mandatu UNICEF-

u, aby wspierać działania osób pomagających i wolontariuszy pracujących z dziećmi ubiegającymi się o ochronę, 

zatrudnionych w ośrodkach rejestracji i przyjmowania Państwowej Agencji ds. Uchodźców. Te plany lekcji mają pomóc 

dzieciom w nauce języka angielskiego i matematyki poprzez powtarzanie, łatwe zadania, utwory i gry w bezpiecznym 

kręgu. Struktura i zasady lekcji są podobne we wszystkich sekcjach. Jest to ważne dla małych dzieci i dzieci uchodźców, 

którzy doznali obrażeń. Jest to również ważne dla dzieci, które mówią językiem innym niż nauczyciele, a także dla dzieci 

ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i problemami behawioralnymi. ICEF w celu wspierania działań moderatorów 

i wolontariuszy pracujących z dziećmi ubiegającymi się o ochronę, które znajdują się w ośrodkach rejestracji i 

przyjmowania Państwowej Agencji ds. Uchodźców. 

 

Przykład 2 

Metodologia uczenia się opartego na projekcie w przedszkolu i stosowanie podejścia refleksyjnego. 

Cztery poziomy: dziecko - dziecko, dziecko - rodzic, rodzic - nauczyciel, nauczyciel - dziecko, są realizowane poprzez 

odpowiednie warunki psychologiczno - pedagogiczne dla świadomości przedmiotów poznawczych lub zjawisk. Własne 

zachowania behawioralne dziecka i innych (dorosły lub dziecko) odnoszą się do różnych strategii konfliktu i wspólnych 

działań. 

Głównym celem jest: nauka języka bułgarskiego z wykorzystaniem technik gier i bez przymusu; zdrowie i żywienie w 

służbie bułgarskiej nauki języka; harmonia między muzyką, tańcem, grami fizycznymi i treningiem językowym; 

opowieści oparte na powtarzalnych znakach; 

 

Przykład 3 

Pracuj z dziećmi dwujęzycznymi w przedszkolu 

Celem zastosowanej praktyki w przedszkolu jest zapewnienie środowiska edukacyjnego do samooceny w celu 

ustabilizowania indywidualnego statusu dwujęzycznych dzieci w grupie. Praktyka działa na rzecz budowania 

zaangażowania i osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. 

 

5.2 WŁOCHY 

 

Włochy należą do krajów europejskich, które prezentują największą liczbę praktyk integracyjnych związanych z 

konkretnym terytorium, które promują spotkanie między różnymi kulturami i wzmacniają interakcje między 

mieszkańcami i migrantami. W ostatnich latach terytoria zajmujące się przyjmowaniem przymusowych migrantów 

stopniowo wzrastały we Włoszech, w związku z czym inicjatywy budowania społeczności znacznie się zwiększyły.7  

 

Doświadczenie pokazuje, że odbiór działa lepiej tam, gdzie istnieje sieć łącząca różne udogodnienia, które oferują usługi 

migrantom i gdzie promuje się i wzmacnia interakcje między migrantami a społeczeństwem obywatelskim. Tworzenie 

osobistych relacji jest najlepszym sposobem na zapobieganie nieufności i wrogości oraz przyspieszenie integracji. 

Wybraliśmy na przykład niektóre inicjatywy realizowane na terytorium Włoch, które proponują oryginalne modele 

współpracy między migrantami, obywatelami i władzami lokalnymi, właśnie poprzez tworzenie pozytywnych relacji z 

terytorium. Wybór uwzględniał pewne cechy odróżniające te doświadczenia, próbując uchwycić niejednorodność 

przypadków, zarówno w odniesieniu do obszaru związanego z prowadzonymi działaniami (lokalnymi lub krajowymi), 

 
7 According to the mapping carried out by the Jesuit refugee service Europe, as part of the BEST project, at the end of 

July 2016 there were 62 community building initiatives, a larger number than France (55), Germany (50), Belgium (37), 

Spain (31), Malta (20), Romania (15) and Croatia (14). The project examined 9 European countries in order to identify 

good practices implemented for the prevention of racism and xenophobia against forced migrants through community 

building experiences. 
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jak i pod względem warunków i fizycznego miejsca realizacji. (w rodzinie, w instytutach zakonnych, w niezależnych 

mieszkaniach lub w dedykowanych strukturach), zarówno pod względem rodzaju prowadzonej aktywnej działalności. 

Uczestnikami są głównie młodzi ludzie, chociaż niektóre z nich są przeznaczone specjalnie dla nieletnich bez opieki. Są 

to działania międzykulturowe, które dotyczą głównie sfery wolnego czasu i zajęć rekreacyjnych (sport, wycieczki, 

muzyka, gotowanie, kultura) lub nauki języka włoskiego lub doświadczenia związanego z sytuacją mieszkaniową lub 

przebudową miejską. 

 

Nazwa: SOCIAL ORTI 

Miejsce realizacji: Gminy Aidone i Villarosa, w prowincji Enna (Sycylia) 

Prowadzone przez: Sprar z gmin Aidone i Villarosa (organ zarządzający: stowarzyszenie Don Bosco 2000). Inicjatywa 

zrodziła się na wniosek obszaru polityki społecznej lokalnej administracji, który udostępnił rozległą zieleń i dwa aktywa 

skonfiskowane z mafii. 

Cel: Rehabilitacja opuszczonych obszarów miejskich, wsparcie dla potrzebujących rodzin i promocja uprawy produktów 

o zerowym przebiegu poprzez współpracę między uchodźcami a obywatelami. Projekt, który z jednej strony skupia się 

na integracji i wzajemnej wiedzy obywateli i uchodźców, az drugiej strony doświadcza społeczności opiekuńczej, której 

celem jest uruchomienie cyklu produkcyjnego solidarności, aby ożywić opuszczone obszary obejmujące najsłabsze sekcje 

populacja. 

Rodzaj działalności i opis: Na ziemi przyznanej przez gminę owoce i warzywa są uprawiane dla rodzin i osób w trudnych 

warunkach gospodarczych i społecznych. 

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl w Sprar, wraz z miejscowymi uczniami, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 

przy wsparciu i zaangażowaniu prywatnych firm i lokalnych stowarzyszeń, przeszły szkolenie w zakresie technik uprawy 

zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Planowane działania obejmują dostarczanie do domu różnych artykułów 

spożywczych i podział cząstek gruntów, które można cyklicznie wynajmować prywatnym obywatelom, którzy zostaną 

przypisani sezonowo do części uprawy uprawianej przez uchodźców i osoby ubiegające się o azyl. 

Zaangażowane grupy: uchodźcy i obywatele 

Link: http://www.sprar.it/tag/orti-sociali 

 

Nazwa: HARRAGA BOYS 

Miejsce realizacji: Palermo (Sycylia) 

Realizował: CIAI, Mediolan 

Cel: po arabsku "harraga" oznacza "ten, który pali". Chłopcy "harraga" to ci, którzy palą granice, ci, którzy ryzykują 

wszystko, aby migrować. Celem projektu jest przyjęcie i ochrona dzieci, które przybywają "samotnie" w naszym kraju i 

zapewniają im punkty odniesienia, aby stać się częścią naszego społeczeństwa i budować przyszłość. W projekcie 

zaproponowano nowe narzędzia umożliwiające młodym ludziom korzystanie z poradnictwa zawodowego; chce wywołać 

zmianę kulturową, która uznaje migrantów nie za problem, ale za źródło; proponuje model mieszkalnictwa socjalnego, 

który łączy gościnność i modernizację miejskiego dziedzictwa historycznego centrum Palermo; angażować lokalne firmy, 

aby ułatwić ścieżki integracji w miejscu pracy iw społeczeństwie. Harraga Boys proponuje powtarzalny model dla 

procesów, które uruchamiają i dla działań wprowadzonych do systemu, w innych kontekstach, w których mile widziani 

są małoletni bez opieki. 

Rodzaj działalności i opis: Młodzież początkowo mieści się w różnych społecznościach miasta, ale projekt koncentruje 

się w dzielnicy Ballarò w Palermo. W tym obszarze zostanie również wybudowany: dom dla tych, którzy właśnie 

skończyli 18 lat, pod koniec szkolenia, wsparcie i rozpoczęcie pracy; schronisko prowadzone przez młodych odbiorców, 

ale przeznaczone dla turystów. Młodzi ludzie, którzy opuścili tę ścieżkę, mogą zarządzać swoim życiem w sposób 

autonomiczny, przyjęty i zintegrowany ze społeczeństwem włoskim: specjaliści oferują usługi i narzędzia szkoleniowe 

(warsztaty międzykulturowe, staże szkoleniowe, orientacja na codzienne życie i możliwości zatrudnienia), a także dom 

po ukończeniu 18 lat.  

Grupa docelowa: 400 małoletnich bez opieki (powyżej 3 lat) 

Link: http://www.non6solo.it/ragazziharraga/ 

http://www.non6solo.it/ragazziharraga/
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Nazwa: BOLOGNA CARES! 

Miejsce realizacji: Bolonia 

Prowadzone przez: SPRAR gminy Bolonia, zarządzaną przez ASP Città di Bologna oraz przez organy zarządzające 

Arcolaio, Lai-momo, MondoDonna i Camelot. 

Cel: z Bolonii dba! kampania gminy Bolonia ma na celu zwiększenie świadomości obywatelstwa w kwestii ochrony osób 

ubiegających się o azyl i uchodźców oraz dzielenie się działaniami podejmowanymi w mieście przez instytucje i prywatne 

organizacje społeczne w celu przyjmowania migrantów. 

Rodzaj działalności i opis: jest to kampania informacyjna Bolonii SPRAR, która urodziła się w 2014 r. W pierwszym 

roku kampanii przeanalizowano przyczyny, które każdego roku zmuszają miliony osób do opuszczenia kraju pochodzenia 

i poszukiwania ochrony gdzie indziej. Celem było sprawienie, by ludzie zrozumieli różnicę między migrantami 

ekonomicznymi a osobami ubiegającymi się o azyl. Pod koniec edycji zrobili plakaty ze zdjęciami i zeznaniami 

uchodźców na temat "powodu" ich ucieczki, które zostały umieszczone w autobusach miejskich, z hasłem "Moje miasto 

ma swój udział". Wydano również tom zatytułowany "Całe życie w arkuszu" z wybranymi wspomnieniami osób 

ubiegających się o azyl, które zostały przewiezione we Włoszech w latach 2010-2014. W 2015 r. Bolonia dba o to! 

Zamiast tego kampania skupiała się na historiach osób ubiegających się o azyl, które po przyjęciu i uzyskaniu statusu 

otrzymały wsparcie we wprowadzeniu do włoskiego kontekstu społeczno-gospodarczego i były w stanie stworzyć 

konkretną ścieżkę integracji. Szczególną uwagę poświęcono postaciom, które pozostawiły ślad w historii, a które z kolei 

zostały zmuszone do porzucenia swojego kraju. Wydanie 2016 skupiło się na przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl 

jako niezbędnej i zwyczajnej działalności scenariusza społecznego dnia dzisiejszego i przyszłości. Kampania podkreśliła, 

że "efekt powitania" ma pozytywne i konstruktywne reperkusje, podczas gdy "brak odbioru" powoduje ubóstwo i 

wykluczenie w różnych obszarach struktury społecznej. Sport odgrywa ważną rolę w tych procesach integracyjnych. 

Sport i "efekt powitalny" znalazły się zatem w centrum inicjatyw realizowanych w 2016 r. W ramach tej inicjatywy 

przeprowadzono warsztaty dziennikarskie (przeprowadzone i zakończone w kwietniu 2016 r.), Które promowały 

współpracę i wymianę między dziennikarzami i osobami ubiegającymi się o azyl. Inicjatywa rozpoczęła się od pomysłu, 

że osoby ubiegające się o azyl są nie tylko biernymi obiektami usług dziennikarskich, ale mogą aktywnie uczestniczyć w 

ich realizacji. Migranci, wybrani na podstawie umiejętności i doświadczenia, podróżowali po Bolonii razem z 

dziennikarzami z Bolonii (specjaliści lokalnych nadawców Nettuno Tv i Trc) w poszukiwaniu materiałów 

informacyjnych: od sportu po spotkania instytucjonalne, od reportaży z małych wywiadów. wszystko to poprzez 

fotografię i pracę w grupach. W edycji 2017 zrealizowano projekt "Integracja-działanie", mający na celu wspieranie 

krytycznego dialogu między kulturami i promowanie zmian poprzez zaangażowanie instytucji. Dzięki zdjęciom migranci 

zaangażowani w projekt zostali wezwani do wyrażenia swoich poglądów na temat migracji i integracji w swoim mieście-

gospodarzu. 

Grupa docelowa: Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl 

Link: http://www.bolognacares.it/ 

 

Nazwa: MIGRANT ART 

Miejsce realizacji: w różnych włoskich miastach od północy do południa działa kilka grup terytorialnych: Bolonia, 

Modena, Turyn, Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padwa, SettimoTorinese i Latina. 

Utworzone przez: Migrant Art Group 

Cel: Sztuka migracyjna to program młodzieży i uczestnictwa międzykulturowego. Ta forma sztuki, sztuka spotkania i 

solidarności, staje się bezmyślną i twórczą formą obrony przed wszelkim dryfowaniem ignorancji i lęku. Poprzez 

spotkanie ludzi z różnych krajów i środowisk z pragnieniem przezwyciężenia uprzedzeń i uznania wartości różnorodności 

w Innym, sztuka może być wektorem wiadomości zdolnych do przemawiania poprzez "uniwersalny język" powitania, 

dialogu i włączenia. Celem jest stworzenie przestrzeni dla włączenia społecznego poprzez sztukę. 

Rodzaj działalności i opis: Od 2012 r. Migrant ART organizuje wieczory otwarte dla publiczności, w celu tworzenia 

integracji poprzez sztukę: mogą w nich uczestniczyć studenci, migranci, bezdomni, pracownicy i bezrobotni, młodzi i 

dorośli. 
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Nasze wieczory są podzielone na 3 momenty: 1) prezentacja wśród uczestników siedzących w dużym kole; 2) obiad, na 

który każdy przynosi typowe danie z własnej ziemi; 3) dzielenie się "sztuką": pieśniami, tańcami, teatrem, żonglowaniem, 

muzyką, poezją. Spotkania stają się prawdziwymi pokazami wielokulturowymi. 

Projekty związane z Migrant Art wychodzą poza tradycyjne cotygodniowe spotkania, a dziś organizujemy wieczory w 

barach i klubach, w ośrodkach recepcyjnych dla migrantów, a także w akademikach. W Bolonii i Modenie aktywny jest 

również projekt Laboratoriów Migrantów, bezpłatne warsztaty dzienne otwarte dla wszystkich, umożliwiające dzielenie 

się umiejętnościami i wiedzą. 

W czerwcu 2016 r. Odbyła się pierwsza edycja Migrant Camping, ogólnopolskiego zjazdu sztuki migracyjnej: trzydniowe 

warsztaty, konferencje, zajęcia grupowe oraz wydarzenia muzyczne i artystyczne w celu wzajemnego poznania się i 

rozwiązania problemów takich jak edukacja pokojowa, prawa człowieka , migracje, nowe ubóstwo. 

Grupa docelowa: studenci, migranci, bezdomni, pracownicy i bezrobotni, młodzież i dorośli. 

Link: http://www.artemigrante.eu/ 

 

Nazwa: CASA SCALABRINI 634 

Miejsce realizacji: Rzym 

Prowadzone przez: Scalabrinian Agency for Development Cooperation (ASCS Onlus) w Rzymie 

Cele: Casa Scalabrini jest centrum operacyjnym programu CAI "Accogliente and Inclusiva Community" Zgromadzenia 

Misjonarzy San Carlo - Scalabriniani, który od ponad 100 lat służy imigrantom i uchodźcom w 32 krajach na całym 

świecie. 

Celem jest promowanie kultury przyjmowania i integracji między uchodźcami, migrantami i lokalną społecznością 

poprzez spotkania, dialog i relacje oraz rozbijanie tych "granic", które nie pozwalają na stworzenie prawdziwej 

społeczności, w której wszyscy mogą czuć się mile widziani i aktywnie uczestniczyć we wspólnym dobru dzięki 

bogactwu ich różnorodności. 

Rodzaj działalności i opis: wyspecjalizowany zespół współpracuje w zakresie synergii i ciągłości ze strukturami, 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w tych samych obszarach interwencji, przyczyniając się do 

stworzenia sieci, która rozpoczyna się od dołu. Obszary interwencji to 4: 

Recepcja: pół-autonomiczna gościnność jest oferowana rodzinom i młodym uchodźcom, aby ułatwić im integrację w 

lokalnej społeczności; 

Podnoszenie świadomości: odbywają się spotkania, świadectwa i debaty mające na celu uświadomienie lokalnej 

społeczności zjawiska migracji; 

Szkolenia: działania i kursy szkoleniowe dotyczące rozpoczęcia działalności są realizowane poprzez kursy, warsztaty i 

spotkania; 

Aktywne obywatelstwo: zapewnia powrót do społeczności i promowanie kultury, jednocześnie promuje poczucie 

obywatelskie i zdrowie. 

Grupa docelowa: migranci i uchodźcy 

Link: http://scalabrini634.it/ 

 

5.3 POLSKA 

 

Skuteczne włączanie poprzez niezależne struktury, takie jak edukacja pozaformalna, powinno mieć character  

długoterminowy zarówno w odniesieniu do uczestników, jak i zaangażowanych organizacji. 

Przykład  1 

Zagadnienie "Psychologia międzykulturowa" zostało włączony do programu nauczania - Fundacja Family Center 

(Polska, Bytom), a grupa została utworzona pod kierownictwem trzech pracowników akademickich w celu określenia 

potrzeb szkoleniowych uczniów uczęszczających do szkoły, w tym dzieci i młodzieży z innych krajów. Na podstawie 

informacji dostarczonych przez nauczycieli sesje warsztatowe zostały zaprojektowane i dostarczone przez zespoły 

trenerów. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności współpracy między dziećmi i nastolatkami w środowisku 
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wielokulturowym. Tematy prezentowane przez zespół trenerów obejmują współpracę grupową, komunikację 

międzykulturową, rozwiązywanie konfliktów i budowanie empatii. Oprócz nauczycieli i opiekunów, wiele osób będzie 

miało szansę odegrać ważną rolę w rozwoju społecznym i edukacyjnym młodych uczniów. Rodzice, rówieśnicy i inni 

aktorzy społeczności poza formalnym kontekstem edukacyjnym mogą zapewniać bezpośrednią pomoc naukową, a także 

oferować wsparcie w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych i służyć jako wzór do naśladowania motywacji dzieci 

na ścieżce edukacyjnej i zwiększania ich zaangażowania w społeczeństwo. 

Społeczności imigrantów i rodzice często mają wysokie aspiracje dla swoich dzieci i mogą zapewnić wsparcie 

emocjonalne, które pomoże uczniom w sprawach szkolnych i ogólnych kwestiach życiowych. 

Przykład 2 

Studenci studiów pedagogicznych pracują jako wolontariusze w świetlicy środowiskowej "Arka" w Oratorium, gdzie 

pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych, poprawiają zrozumienie tekstu czytanego i wspólnie uczą lekcji 

czytania. Przed rozpoczęciem programu wolontariatu uczniowie spotkali się z personelem oraz nauczycielami, aby lepiej 

zrozumieć szkołę w kontekście nauczania dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie i grup 

mniejszościowych. Wolontariat daje uczniom możliwość poznania wielokulturowej społeczności Oratorium, kiedy dzieci 

imigrantów są przenoszone do miejskich służb społecznych, są wspierane w dostępie do podstawowych usług, takich jak 

opieka, opieka zdrowotna i edukacja. 

Przykład 3 

Uniwersytet Śląski - dla wychowawców dla dzieci i młodzieży wsparcie edukacyjne w formie konferencji "Współczesne 

przestrzenie edukacyjne biografii". Obcy wśród nich: wymiar edukacyjny biografii pogranicza. Seminarium jest 

inspiracją do omówienia biografii wszystkich tych, którzy z różnych powodów czują się obcy w rodzinie, społeczeństwie, 

państwie lub w świecie, w którym żyją, a nawet odczuwają obcy język, w którym wyrażali swoje myśli i uczucia. Obszary 

tematyczne: - Biograficzna analiza alienacji, - Analiza procesów uczenia się związanych z postrzeganą obcością, 

alienacją, losem, - Wielokulturowość jako element biografii człowieka. 

 

5.4 RUMUNIA 

 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele projektów koordynowanych przez organizacje pozarządowe, których celem 

było utworzenie szkół integracyjnych w Rumunii. Pomimo tych wysiłków społeczeństwo rumuńskie nadal ma podejście 

segregacyjne do osób niepełnosprawnych, a doświadczeń tych nie można uogólnić na poziomie krajowym. Jednak 

Ministerstwo Edukacji i Badań poparło kilka projektów na poziomie krajowym, aby stworzyć przesłanki do spójnej i 

skutecznej reformy. 

1. Projekt Phare Twinning Light "Dostęp do grup pokrzywdzonych przez upośledzenie w edukacji - Koncentrując się na 

dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", mający na celu sfinalizowanie oceny sytuacji szkolnictwa 

specjalnego w Rumunii, opracowanie krajowego planu działania i przewodnika dobrych praktyk. Projekt kończy się w 

2004 r., Pod koniec kwietnia. W wyniku wyników wspomnianego projektu Phare Twinning Light opracowano inny 

projekt Phare, który pokazuje, że ważne jest uwzględnienie w grupie docelowej specjalnie zapisanych dzieci w systemie 

edukacji. Celem tego projektu jest poprawa dostępu i poprawa jakości edukacji dzieci z grup defaworyzowanych. Jednym 

z ważnych elementów drugiego projektu było stworzenie centrów zasobów dla edukacji włączającej we wszystkich 

uczestniczących powiatach korzystających z zasobów ludzkich w szkołach specjalnych, a tym samym stworzenie 

ważnego instrumentu przyczyniającego się do integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie 

masowym. 

2. Strategia krajowa "Działanie wspólnotowe" to program, który rozpoczął się serią działań uczniów i nauczycieli w 

Szpitalu Chrystusa w Anglii w szkołach w powiatach Brasov i Ialomita. W lecie 2003 r. Przeprowadzono projekt 

pilotażowy w hrabstwie Dolj, który trwał trzy miesiące. Dobre wyniki zachęciły ministerstwo do uogólnienia na poziomie 

krajowym działań proponowanych w ramach programu "Działanie wspólnotowe" oraz zorganizowania ogólnokrajowej 

konferencji, na której omawiana jest strategia, a także regionalnych konferencji na temat organizacji i tworzenia zespołów 

powiatowych. Strategia będzie realizowana w 42 powiatach, począwszy od roku szkolnego 2004-2005. Działanie 

wspólnotowe jest dobrowolną i certyfikowaną działalnością dla uczniów szkół średnich, dzięki której mogą stać się 

świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami. 

3. Krajowy program "Razem w tej samej szkole" ma na celu osiągnięcie debiutu szkolnego wszystkich dzieci w szkole 
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domowej. Podejście to obejmuje wdrożenie skoordynowanej polityki na poziomie krajowym, korelację ustawodawstwa 

wszystkich instytucji zajmujących się edukacją i ochroną dzieci, zróżnicowanych i wydajnych usług edukacyjnych 

zdolnych zaspokajać potrzeby każdego dziecka. 

 

5.5 HISZPANIA 

 

Programy przejścia do życia dorosłego i pracy 

"Przejście do dorosłego życia uznawane jest za moment szczególnie ważny w życiu ludzi w takim stopniu, w jakim ludzie, 

po osiągnięciu minimalnego rozwoju, mogą nadal szukać alternatyw dla wsparcia dostępu do zatrudnienia, domu lub 

życia społecznego w środowiskach". 

Ich celem jest pomoc uczniom w rozwijaniu zachowań i przyzwyczajeń koniecznych do doprowadzenia dorosłego życia 

do maksymalnego stopnia osobistej autonomii, szkolenia ich do korzystania z usług, które społeczeństwo udostępnia 

wszystkim obywatelom, oraz, w miarę możliwości, szkolenia ich do wykonywanie czynności związanych z 

wykonywaniem bardzo konkretnych zadań i ich ograniczaniem, skierowanych do: 

- uczniowie mający ponad 16 lat nauki w centrach USA 

- maksymalny wiek trwałości w programach 20 lat (w przyszłym ustawie o jakości przedłuża się do 21 lat) 

- są zorganizowane w jednym dwuletnim cyklu, który można rozszerzyć. 

Cele: 

- wzmocnić i rozwinąć umiejętności uczniów promujących najwyższy stopień osobistej autonomii i integracji 

społecznej. 

- zachęcać do uczestnictwa we wszystkich tych kontekstach, w których rozwijają się dorosłe życie. 

- promować rozwój postaw zawodowych. 

- promować podstawową wiedzę instrumentalną i nabywać. 

- promowanie nawyków, które pozwolą ci rozwinąć swoje życie z jak największym dobrostanem. 

Jest on podzielony na obszary doświadczenia (25 godzin): 

- osobista autonomia w codziennym życiu 

- integracja społeczna i wspólnotowa 

- orientacja i szkolenie zawodowe. 

Nauczyciele: EE 

- techników szkolenia zawodowego 

- słuch i język (gdy programy są skierowane do uczniów z deficytem słuchu) 

Nauczyciele ES będą przede wszystkim odpowiedzialni za dwa pierwsze obszary doświadczenia. 

Ewaluacja : 

informacje jakościowe będą publikowane co kwartał 

- -pod koniec każdego roku: pisemny raport od nauczyciela we współpracy z Nauczycielem ds. szkoleń 

technicznych. 

- na końcu szkoły: certyfikat akredytacji, w którym również znajdują się twoje dane osobowe, data rozpoczęcia i 

zakończenia nauki. Raport profesjonalistów, którzy nauczyli programów wskazujących poziomy osiągnięte w 

różnych obszarach. 

Inne dobre praktyki 

A. EDUKACJA 

Można wskazać następujące zasoby edukacyjne: są obecnie prowadzone na różnych poziomach edukacyjnych i są 

szeroko rozpowszechnione praktycznie we wszystkich organizmach zarządzających systemem edukacyjnym różnych 

CCAA. Jeśli chodzi o edukację wyrównawczą: 

 (W centrum edukacyjnym) 
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- Wsparcie w zwykłych grupach 

- Grupy wsparcia 

- Grupy szczegółowe 

- Kompensacyjne klasy 

(Kompensacja zewnętrzna) 

- Zewnętrzne programy kompensacyjne 

- Otwarte sale lekcyjne 

- Subsydia dla podmiotów 

B. SOCIAL 

Możesz zapoznać się z różnymi prawami usług socjalnych autonomicznych społeczności i dostępnymi zasobami 

społecznymi, odpowiadającymi na potrzeby, które przedstawiają, wysyłając te same wnioski przez ustalone do tego celu 

organizmy, zarówno na poziomie składkowym, jak i nieskładkowym. Przepisy i przepisy są szczegółowo określone w 

różnych ustawach o usługach społecznych hiszpańskich wspólnot autonomicznych.  
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ROZDZIAŁ 6: DOŚWIADCZENIE PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI WŁĄCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

6.1 BUŁGARIA 

 

6.1.1 Opis aktywności 

 

Większość projektów szkoleniowych i różnego rodzaju działań związanych z EURO wiąże się z wzmocnieniem pozycji 

młodych defaworyzowanych grup, posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do pomyślnego 

umieszczenia na rynku pracy, co przyczynia się do ich integracji społecznej, zapewniając różne szkolenia. oraz działania 

na rzecz szkolenia i doskonalenia umiejętności obywatelskich i społecznych oraz kompetencji opartych na mieszanym i 

e-learningu. 

Projektowanie: 

2006-2008 LEONARDO DA VINCI PROJEKT - BYOB: Be Your Own Boss - Podczas projektu opracowano 

ujednolicony kurs i materiały, które mogą być stosowane w całej Unii Europejskiej. Szkolenie miało na celu umożliwienie 

osobom z pewnymi trudnościami w nauce oraz zmotywowanie ich do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

2006-2008 LEONARDO DA VINCI PROJEKT - ADYSTRAIN: Szkolenie trenerów dla Dyslexic Work World - Można 

powiedzieć, że świadomość problemów osób z dysleksją jest bardzo niska w całej Europie. Celem projektu jest 

przyczynienie się do budowania świadomości i zrozumienia na temat dysleksji w wieku dorosłym. 

2010-2013 LPP GRUNDTVIG GMP PROJECT - ART MADE MAN: Poprzez terapie artystyczne i rękodzieło. Partnerzy 

projektu osiągnęli rezultaty dzięki innowacyjnej metodyce integrującej ruch tańca, arteterapię i rzemiosło. 

2013-2015 Działania wspólnotowe EFI, EuropeAid - IN.J.AWA.R.A.:Intercultural Cultural Joint Awareness Akcja. 

Projekt promuje dialog międzykulturowy wśród młodzieży globalnej. In.J.Awa.Ra zachęca do uczestnictwa młodzieży 

w globalnych problemach rozwojowych i wspiera rozwój krytycznego zrozumienia stosunków między globalną Północą 

a Południem, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i sprawiedliwość społeczną. 

 

6.1.2 Osiągniete rezultaty 

 

Podnoszenie świadomości na temat młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przezwyciężanie 

stygmatyzowanych zachowań lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości. Włączenie do działań w 

społecznościach lokalnych. Umożliwienie młodym ludziom o specjalnych potrzebach edukacyjnych wiedzy i 

umiejętności, motywacji. Pomaganie im w realizacji na rynku pracy. 

 

6.1.3 Wpływa na bezpośrednich beneficjentów 

 

Osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych podnoszą swoje umiejętności miękkie, spójne z kluczowymi 

kompetencjami związanymi z zatrudnieniem, potrzebnymi do pomyślnej integracji na dzisiejszym rynku pracy. Czują się 

bardziej zmotywowani i pewni siebie. 

 

6.1.4 Wpływ na edukatorów I organizacje 

 

Więcej doświadczenia zdobytego dzięki działaniom w ramach projektu i wymianie dobrych praktyk między partnerami 

projektu na poziomie UE. Europejska wartość dodana wpłynęła na pracowników organizacji pozarządowych i trenerów. 

Więcej pewności siebie w swojej przyszłej pracy. 

 

6.1.5 Wpływa na pośrednich beneficjentów(rodziny, instytucje, obywateli) 
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Dzielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi i metodami w celu zapewnienia stałego uczestnictwa w uczeniu się 

przez całe życie. Dzielenie się doświadczeniem w pracy z różnymi grupami osób w trudnej sytuacji ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, a także z doświadczeniem we wdrażaniu nowych metod i narzędzi edukacyjnych. 

Zaangażowanie w lokalne i ponadnarodowe seminaria głównych interesariuszy zintegrowanego systemu edukacji, 

rynku pracy i opieki społecznej przyczynia się do przenoszenia wyników projektów do ich odpowiednich sieci, 

lokalnych, krajowych i europejskich. 

 

6.1.6 Analiza SWOT (Mocne strony, Słabe strony, Możliwości, Zagrożenia) 

 

Analiza SWOT miała na celu ujawnienie porównywalnych zalet i wad wdrażania edukacji włączającej w oparciu o 

istniejącą sytuację i dotychczasowe doświadczenia oraz stanowi podstawę do określenia celów i priorytetów. 

 

MOCNE STRONY: 

- ukierunkowana polityka państwa w zakresie 

tworzenia kadr dla edukacji włączającej; 

- istnienie nowoczesnego wszechstronnego prawa 

regulującego edukację włączającą; 

- dostępność wielu programów kwalifikacyjnych 

i szkoleń w celu podniesienia kompetencji 

nauczycieli i innych specjalistów 

pedagogicznych; 

- studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe 

programy kwalifikacyjne w szkołach wyższych 

w celu szkolenia personelu w zakresie edukacji 

włączającej; 

- jasne uregulowanie stosunków i relacji 

podległych w ramach prawnych; 

- jasno określone procedury w ramach prawnych 

dotyczących realizacji działań w zakresie 

integracji; 

- aktywna praca zespołów szkolnych nad 

projektami i programami z krajowymi i 

europejskimi funduszami finansującymi 

znaczną część działań; 

- W ostatnich latach rynek oferuje coraz większą 

różnorodność metodologicznych, technicznych, 

dydaktycznych narzędzi i technologii 

wspierających specjalistyczne szkolenia; 

- zwiększone finansowanie systemu edukacji 

 

SŁABE STRONY: 

- wdrażanie celów i działań w krajowych 

strategiach i planach w przewidzianych 

terminach; 

- tylko częściowa adaptacja architektoniczna, z 

ograniczonym dostępem do wielu pomieszczeń i 

struktur dydaktycznych; 

- deficyt specjalistów (nauczycieli przedmiotów, 

logopedów, psychologów, wyszkolonych 

pedagogów i pracowników) na potrzeby edukacji 

włączającej; 

- niewielu kandydatów w specjalnościach 

szkolnictwa wyższego "Pedagogika specjalna", 

"Terapia mowy", "Psychologia" 

- niewystarczające kompetencje i umiejętności 

wielu nauczycieli do pracy z dziećmi, które 

podlegają edukacji włączającej; 

- niska tolerancja wielu nauczycieli i niechęć do 

pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

- wiele zespołów szkolnych faktycznie nie pracuje, 

praca jest wykonywana przez nauczyciela lub 

nauczyciela zasobów; 

- uciążliwy system administrowania edukacyjnymi 

działaniami integracyjnymi; 

- poważnym problemem jest dostarczanie 

materiałów dydaktycznych i sprzętu, materiałów 

dydaktycznych i pomocy dydaktycznych oraz 

innych środków pomocniczych w wykonywaniu 

- niskie pensje specjalistów (logopedów, 

psychologów, nauczycieli zasobów, pedagogów 

specjalnych), którzy nie przyciągają i nie 

zatrzymują ich w instytucjach edukacyjnych 

(państwowych i miejskich); 

- słabe zaangażowanie rodziców. 
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ZAGROŻENIA: 

- wystąpienie czynników powodujących niską 

tolerancję środowiska społecznego; 

- ulepszone procesy migracyjne w kraju i na 

arenie międzynarodowej; 

- niestabilność polityczna w kraju i zmieniające 

się globalne priorytety polityczne; 

- zmiana priorytetów w sferze edukacji w skali 

kraju; 

- zmiana międzynarodowych strategii i 

priorytetów edukacyjnych; 

- systemowy deficyt pracowników w systemie 

edukacji włączającej; 

- zły wizerunek systemu edukacji, w 

szczególności edukacji włączającej; 

- niski poziom koordynacji między polityką 

społeczną, edukacyjną, zdrowotną i innymi; 

- problemy z finansowaniem. 

 

MOŻLIWOŚCI: 

- istnieje tendencja do myślenia bez segregacji i 

przeciwdziałania dyskryminacji, a powstają 

odpowiednie postawy; 

- otwarcie linii dotacji (projektów i programów) 

na edukację włączającą z finansowaniem 

krajowym i międzynarodowym; 

- zwiększenie produktywności jednostek 

naukowych do tworzenia literatury 

wspomagającej, narzędzi metodologicznych i 

materiałów dydaktycznych dotyczących edukacji 

włączającej; 

-  poprawa zasobów finansowych włączającego 

systemu edukacji; 

-  kontynuacja tendencji do zapewnienia 

architektonicznego dostępu i dostępnych źródeł 

informacji dzieciom i studentom z SPE; 

- zwiększenie aktywności i partnerstwa 

społeczności rodzinnej; 

- przekazanie uprawnień samorządom lokalnym w 

celu zwiększenia swobody w kształtowaniu 

polityki w dziedzinie edukacji; 

- wydarzenia PR na wszystkich poziomach w celu 

promowania wyników edukacji włączającej. 

 

 

6.2 WŁOCHY 

 

6.2.1 Opis aktywności 

 

Dzieci i nastolatki, które uczestniczą w zajęciach międzykulturowego centrum recesji w Ubuntu, można określić jako 

przedmioty ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w których potrzeby edukacyjne są silnie związane w tym 

przypadku z czynnikami społeczno-kulturowymi. 

W rzeczywistości, będąc głównie dziećmi i młodymi ludźmi obcego pochodzenia, wykazują one silne braki w dziedzinie 

językowej, zarówno w rozumieniu, jak iw produkcji. Powoduje to "opóźnienie" w uczeniu się w szkole, tworząc w ten 

sposób lukę z rówieśnikami włoskiego pochodzenia. 

Międzynarodowe Centrum Kultur Ubuntu ma multidyscyplinarny zespół, złożony z pedagogów, psychologów, 

pedagogów, głównie wolontariuszy, który opracował od 2006 roku metodologię integracji społecznej ukierunkowaną na 

nieformalne praktyki nauczania / uczenia się, mające na celu promowanie umiejętności czytania i pisania dzieci i ich 

rodzin, w kontekście zrelaksowanych nieformalnych środowisk relacyjnych skupionych na grach i socjalizacji. 

 

6.2.2 Osiąganie rezultatów 

 

Osiągnięte rezultaty, nawet jeśli nie są monitorowane za pomocą instrumentów naukowych, można prześledzić w ciągłym 

zwiększaniu znajomości włoskich słów przez dzieci, w lepszych wynikach w nauce i skuteczniejszej socjalizacji wśród 

rówieśników, niezależnie od pochodzenia geograficznego. 
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6.2.3 Wpływa na bezpośrednich beneficjentów 

 

Bezpośredni beneficjenci mają możliwość doświadczenia poprzez strategie uczenia gry, które można wyeksportować do 

formalnego środowiska uczenia się, nabywając umiejętności takie jak odgrywanie ról, wspólne uczenie się i 

rozwiązywanie problemów. Ten wpływ daje im większe szanse powodzenia nie tylko w środowisku szkolnym, ale także 

w miejscach rekreacyjnych. 

 

6.2.4 Wpływ na edukatorów I organizacjępact 

 

Nauczyciele, którzy pracują w organizacjach zajmujących się imigrantami, doświadczają strategii i rozwiązań 

dostosowujących je do kontekstu odniesienia, uzyskując coraz bardziej konkretny profesjonalizm i stopniowo rozwijające 

się umiejętności pozwalające im przygotować optymalną sytuację nauka dla zagranicznych dzieci i nastolatków. 

 

6.2.5 Wpływa na pośrednich beneficjentów(rodziny, instytucje, obywateli) 

 

Wpływ na beneficjentów pośrednich stanowi wzbogacenie kulturowe, które zaczyna się od sfery rodzinnej i 

rozprzestrzenia się na miejsca instytucjonalne, w których często się odbywa. Kontekst wielokulturowy predysponuje do 

akceptacji różnorodności, postrzeganej raczej jako szansa niż jako zagrożenie. W kontekście pozaformalnym łatwiej jest 

jednak połączyć rodziny. Wymiana wiedzy o poszczególnych kulturach, tradycjach, obyczajach, festiwalach i religiach 

może wynikać z porównania rodzin włoskich i rodzin zagranicznych, zwiększając możliwość budowania relacji opartych 

na wzajemnym zaufaniu, które mogą zbliżyć obcokrajowców do lokalnych instytucji. 

 

6.2.6 Analiza SWOT (Mocne strony, Słabe strony, Możliwości, Zagrożenia) 

 

MOCNE STRONY: 

- Contekst nieformalny 

- Informacje 

- Pozytywne relacje 

- Zmniejszenie początkowego oporu i strach przed 

oceną 

SŁABE STRONY: 

- Nieobowiązkowy udział 

- Częstotliwość nie zawsze jest stała 

 

ZAGROŻENIA: 

- Contekst międzykulturowy 

- Opór kulturowy wobec otwarcia sie na inną kulturę 

MOŻLIWOŚCI: 

- Rozwój umięjętności językowych 

- Uspołecznienie 

- Wielojęzyczność 

- Wielokulturowość 

 

6.3 POLSKA 

 

6.3.1 Analiza SWOT 

 

STRENGHTS to wszystkie warunki wewnętrzne, które przyczyniają się do wykorzystania szans i rozwiązania zagrożeń. 

SŁABE STRONY to wszystkie wewnętrzne uwarunkowania lub braki, które zmniejszają lub utrudniają wykorzystanie 

szans. 

MOŻLIWOŚCI to wszystkie uwarunkowania zewnętrzne, które przyczynią się do stworzenia przewagi komparatywnej 

we wdrażaniu edukacji włączającej. ZAGROŻENIA są wyzwaniami, które powodują niekorzystne tendencje lub 



 

 

 

      

 

 

 

53  2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 PL 

wszystkie warunki zewnętrzne, które mają negatywny wpływ na wdrażanie edukacji włączającej. 

 

MOCNE STRONY: 

- Docenienie rodziny jako środowiska uczenia się 

Budowanie pozytywnych relacji 

- Ukierunkowana polityka państwa mająca na 

celu tworzenie personelu do edukacji 

włączającej 

- Dostępność wielu programów kwalifikacji i 

szkoleń w celu zwiększenia kompetencji 

nauczycieli 

- Aktywna praca zespołów szkolnych w 

projektach 

SŁABE STRONY: 

- Niewystarczające kompetencje i umiejętności 

wielu nauczycieli do pracy z dziećmi z SPE 

- Niewystarczające porozumienie, niski poziom 

koordynacji między kwestiami społecznymi, 

edukacyjnymi i zdrowotnymi 

- Za mało informacji o wspólnych potrzebach. 

ZAGROŻENIA: 

- Strach przed zmianą 

 

- Niepokój, strach przed „innymi” 

 

- Nieprzygotowanie się do nowych działań, w 

szczególności edukacji włączającej 

MOŻLIWOŚCI: 

- Poprawa kompetencji językowych 

- Podejmowanie działań w kontekście 

wielokulturowym 

- Możliwość otwarcia się na nową kulturę 

- Zwiększenie umiejętności i kompetencji 

nauczycieli w pracy z SPE dzieci 

 

 

 

 

6.4 RUMUNIA 

 

6.4.1 Opis aktywności 

 

Projekt mogę to zrobić - mający na celu zwiększenie umiejętności osób pracujących z młodzieżą, trenerów i liderów w 

ich bezpośredniej pracy z młodymi osobami niepełnosprawnymi 

 
6.4.2 Osiągniete rezultaty 

 

- Wyposażeni pracownicy młodzieżowi pracujący z SEN z określonymi umiejętnościami i 

kompetencjami w zakresie wspierania integracji; 

- Opracował metodologię i kursy online oparte na nieformalnym uczeniu się do pracy z młodymi 

specjalnymi specjalistami; 

- Opracowano standardy jakości usług świadczonych uczestnikom niepełnosprawnym we wszystkich 

działaniach młodzieży. 

 

6.4.3 Wpływa na bezpośrednich beneficjentów 
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Wzrost jakości usług edukacyjnych, w które byli zaangażowani. Poprzez szkolenie Twoich pracowników / nauczycieli / 

wychowawców, podnieśliśmy jakość aspektu edukacyjnego, rozwijając ich umiejętności. 

 

6.4.4 Wpływa na edulatorów I organizację 

 

Duży wpływ, ze względu na to, że w Rumunii sektor edukacji nieformalnej nie obejmuje szkoleń i metod pozaformalnych. 

 

6.4.5 Wpływa na pośrednich beneficjentów(rodziny, instytucje, obywateli) 

 

Duży wpływ na rodziny, umiarkowany wpływ na instytucje. Udało nam się podpisać nowe partnerstwa i rozpocząć 

przyszłe projekty wraz z różnymi instytucjami (Regionalna Inspekcja Szkół, Centra Edukacji Włączającej itp) 

 

6.4.6 Analiza SWOT (Mocne strony, Słabe strony, Możliwości, Zagrożenia) 

 

MOCNE STRONY: 

- Innowacyjne podejście 

- Zaangażowani specjaliści 

- Zasięg krajowy 

- Zastosowane metody nieformalne 

SŁABE STRONY: 

- Brak odpowiedzi ze strony władz 

- Brak ustawodawstwa krajowego dotyczącego 

edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- Niewystarczająca widoczność wyników 

ZAGROŻENIA: 

- Propozycja polityk lokalnych i regionalnych 

- Nowe partnerstwa z lokalnymi, regionalnymi i 

krajowymi zainteresowanymi stronami 

- Opracowywanie programów pozaformalnych 

związanych z aspektem edukacyjnym 

- Duży obszar zasięgu dzięki partnerstwom z 

odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi 

MOŻLIWOŚCI: 

- Brak zaangażowania ze strony rodzin 

- Niestabilność finansowa organizacji / projektu 

- Problemy związane ze zrównoważonym rozwojem 

- Zaangażowanie systemu szkolnego  

 

6.5 HISZPANIA 

 

6.5.1 Opis aktywności 

 

Szkolenia dotyczące integracji nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Erasmus + 

"Mogę to zrobić”. 

 

6.5.2 Osiągane rezultaty 

 

50 młodych ludzi wykształconych i uczulonych na integrację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

6.5.3 Wpływa na bezpośrednich beneficjentów 
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Bezpośredni beneficjenci: 50 młodych ludzi wykształconych i uczulonych na integrację dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Beneficjenci pośredni: dzieci i nastolatki, które wymagają szczególnej uwagi w środowisku edukacyjnym, które są lepiej 

zintegrowane z ich społeczeństwami. 
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KONKLUZJA 

 

Opisane realia lokalne są bez wątpienia bardzo podobne, jeśli weźmiemy pod uwagę podstawowe wartości, które 

inspirują misję zaangażowanych organizacji, a także ogólne zasady interwencji, ale przedstawiają one istotne różnice, 

które szczegółowo omówimy poniżej. Można przypisać im zasadniczą różnicę dotyczącą tego, co w praktyce jest 

uważane za "specjalną potrzebę edukacyjną". Od tej różnicy do innych rodzą się. 

W związku z tym następujące różnice wynikają z odmiennej definicji "specjalnych potrzeb edukacyjnych": 

cel, do którego kierowane są praktyki włączające i które korzystają zarówno z publicznych, jak i prywatnych usług 

edukacyjnych: 

- postać wychowawcy, jego rola i formacja; 

- szczególne ustawodawstwo odnoszące się do SPE; 

- polityki integracji; 

- metody integracyjne stosowane w terenie. 
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Co zawiera  pojecie  "Specjalne potrzeby edukacyjne"? 

 

BUŁGARIA 

Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne” obejmuje szeroką gamę różnych zaburzeń, koncentrując się przede wszystkim 

na potrzebach edukacyjnych dziecka i na pedagogicznym aspekcie interakcji są uważane SPE. Upośledzeń sensorycznej, 

fizycznej lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedorozwój umysłowy następującym, zaburzenie mowy, szczególne 

nieprawidłowości w zdolności uczenia się, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne i behawioralne. 

 

WŁOCHY 

Wyrażenie SEN służy do wskazania trzech różnych rodzajów potrzeb: potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 

potrzeby wynikające z trudności / zakłóceń w uczeniu się i / lub zachowaniu; potrzeby wynikające z niekorzystnej sytuacji 

społeczno-kulturowej. 

 

POLSKA 

Zaburzenia rozwojowe mogą występować osobno lub łącznie i obejmują: 

- upośledzenie umysłowe, 

- niepełnosprawności sensoryczne (związane ze słuchem i wzrokiem), 

- niepełnosprawność komunikacyjna i językowa, 

- upośledzenie fizyczne, 

- dzieci imigrantów i młodzież, które z powodu braku znajomości kultury i języka kraju przyjmującego mają 

trudności w instytucjach szkoleniowych 

 

RUMUNIA 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dziećmi, których specjalne potrzeby są edukacyjne i wynikają z 

niedoróbek umysłowych, fizycznych, zmysłowych, językowych, społeczno-emocjonalnych i behawioralnych lub 

związanych z nimi, niezależnie od ich ciężkości. Do tego dochodzą również przypadki niektórych dzieci chronionych w 

placówkach opiekuńczych, dzieci / uczniów, którzy doświadczają (tymczasowych) trudności w uczeniu się / trudności i 

/ lub adaptacji szkolnej. 

 

HISZPANIA 

Specjalne potrzeby edukacyjne mogą być tymczasowe i stałe, a także w przypadku przyczyn: fizycznej, psychicznej, 

sytuacji społeczno-rodzinnej lub innych przypadków niedostosowania (kulturowego, językowego itp.) 
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Ustawodawstwo dotyczące dzieci i młodzieży z zasadami SPE i włączenia społecznego 

 

BUŁGARIA 

Rozporządzenie w sprawie edukacji włączającej (SG, numer 86 z 27.10.2017) reguluje państwowy standard edukacyjny 

dotyczący edukacji włączającej. Norma ta określa możliwości ogólnego i dodatkowego wsparcia dla dzieci i studentów 

mających trudności z nauką. Ogólne wsparcie obejmuje pracę zespołową między nauczycielami i innymi specjalistami 

pedagogicznymi; dodatkowe moduły dla dzieci, które nie mówią po bułgarsku - dla przedszkoli; dodatkowe szkolenie na 

temat przedmiotów studiów; interesy; poradnictwo zawodowe dla studentów; biblioteki - usługi informacyjne; 

zapewnienie sypialni; promocja z nagrodami moralnymi i materialnymi; opieka zdrowotna, w tym poprzez gromadzenie 

pełnych informacji rodzicielskich o stanie zdrowia dziecka oraz badaniach medycznych i poradnictwie; działania mające 

na celu zapobieganie przemocy i przezwyciężanie zachowań problemowych; wczesna ocena potrzeb i zapobieganie 

trudnościom w nauce; praca z logopedią. 

 

WŁOCHY 

Kluczowymi dokumentami są dwa okólniki ministerialne (2006 i 2014), ponieważ w praktyce regulują strategie integracji 

i integracji cudzoziemców w szkole. Główne pojęcia z Okólnika 2013 to dwa: rozszerzenie i personalizacja. Pojęcie 

przedłużenia odnosi się do uwagi, która jest rozszerzona na całą SEN, w tym także specyficzne trudności w uczeniu się 

oraz społeczny, kulturowy i językowy z obcokrajowcami, oprócz certyfikowanych niepełnosprawności. Podejście to 

polega na globalnym włączaniu wszystkich uczniów, co oznacza prawidłową definicję i identyfikację SPE w całości. 

Inną kluczową koncepcją okólnika z 2013 r. Jest personalizacja, odnosząca się do potrzeby planowania spersonalizowanej 

ścieżki, do osiągnięcia celów edukacyjnych, która uwzględnia indywidualne różnice, zwiększa potencjał i dywersyfikuje 

cele szkoleniowe. 

 

POLSKA 

Integracja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych zyskuje na 

znaczeniu w Polsce. 

Niezależnie od tego, czy uczniowie niepełnosprawni mają dostęp do ogólnodostępnych doświadczeń edukacyjnych, 

zależy to od dostępności zasobów szkolnych i skłonności administratora szkoły. 

Metody organizacji nauczania i dzieci i młodzieży (Ministerstwo Edukacji, Polska, 2003) zaleca podejście podzielone: 

"Nauczanie poszczególnych uczniów odbywa się na podstawie miejsca pobytu dziecka, w szczególności w domu 

rodzinnym, w specjalnym ośrodku edukacyjnym oraz w ośrodkach opieki nad dziećmi.” 

 

RUMUNIA 

Projekt krajowej strategii w zakresie kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście edukacji 

włączającej, zwanej dalej "strategią krajową", przewiduje osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN) jako 

naturalny segment populacji szkolnej, zwłaszcza dzieci. 

Edukacja włączająca zakłada trwały proces doskonalenia instytucji szkolnej, mający na celu wykorzystanie istniejących 

zasobów, w szczególności zasobów ludzkich, w celu wspierania uczestnictwa w procesie kształcenia wszystkich uczniów 

w ramach społeczności (Uchwała nr 1251/2005 w sprawie niektórych środków poprawiających nauka, szkolenie, 

rekompensata, odzyskiwanie i specjalna ochrona dzieci / młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach 

systemu edukacji). 

 

HISZPANIA 

W Hiszpanii Uczenie się w zwykłych centrach to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których 

szacuje się, że wymagają one dostępu i / lub znaczących adaptacji oficjalnego programu nauczania, który odpowiada im 

w zależności od wieku, a także wtedy, gdy uważa się, że tacy uczniowie mogą osiągnąć Dopuszczalny stopień integracji 

społecznej w grupie zwykłej szkoły. W przypadku najbardziej skomplikowanych przypadków do zarządzania istnieją 

wyspecjalizowane centra, które nazywacie centrum edukacji specjalnymi. Ustawodawstwo krajowe przewiduje, że 
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nauczyciele, którzy uczęszczają do uczniów ze specjalnymi potrzebami, mają wsparcie zespołu psychopedagogicznego i 

specjalnych narzędzi. 

Są to najważniejsze różnice, począwszy od których wszystkie pochodzą. Na podstawie tych różnic różne stowarzyszenia 

krajów partnerskich strukturyzują swoje metody integracyjne i wprowadzają je w życie. Porównanie najlepszych 

lokalnych praktyk integracyjnych pozwoli zarysować wspólną metodę do zastosowania w lokalnych realiach. Ta metoda 

będzie wynikiem porównania naszych doświadczeń w tej dziedzinie. 
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Rozdział 7: Wdrożenie najlepszych praktyk w lokalnych kontekstach 

7.1 Najlepsze praktyki: kryteria wyboru i kontekstu wdrażania 

Faza operacyjna projektu ENSI polega na wdrożeniu niektórych najlepszych praktyk przedstawionych podczas TC1.  

5 najlepszych praktyk to: 

 

1) WŁĄCZANIE:Umożliwianie każdemu obywatelowi, zwłaszcza najbardziej pokrzywdzonemu, pełnego 

uczestnictwa; 

2) REPLIKOWALNOŚĆ I DOSTOSOWANIE:Posiadanie możliwości powielania i możliwości dostosowania 

do podobnych celów w różnych sytuacjach; 

3) EFEKTYWNOŚĆ I SUKCES: Osiąganie wyników i pozytywny wpływ; 

4) OCHRONA SRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Zaspokajanie bieżących potrzeb, bez 

uszczerbku dla zdolności zaspokajania przyszłych potrzeb; 

5) WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA: Łatwość uczenia się i wdrażania. 

 

 

WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA: Łatwość uczenia się i wdrażania 

Między grudniem 2018 r. a majem 2019 r. Działania uznane za najbardziej odpowiednie zgodnie z powyższymi 

kryteriami były realizowane zarówno w kontekście formalnym, jak i pozaformalnym. W ten sposób byliśmy w stanie 

bezpośrednio zweryfikować możliwość przenoszenia nieformalnych metod, które zwykle mają swoje uprzywilejowane 

zastosowanie w kontekstach nieformalnych, nawet w bardziej ustrukturyzowanych kontekstach, takich jak szkoły. 

Konteksty wdrażania charakteryzują się co najmniej jednym z następujących elementów: 

 

✓ obecność różnych kultur 

✓ niski poziom kultury 

✓ niski poziom społeczno-ekonomiczny 

✓ zamknięta mentalność 

✓ dzielenie wspólnych przestrzeni 

✓ potencjalne połączenia ze środowiskiem loklanym 

 

Te cechy sprawiają, że konteksty wdrażania są „prawdziwymi obszarami eksperymentalnymi”, w których można było 

podkreślić mocne i słabe strony tych praktyk. Ich złożoność i różnorodność umożliwiły ocenę, w jaki sposób wybrane 

najlepsze praktyki były powtarzalne, adaptowalne, skuteczne, zrównoważone, wykonalne, a przede wszystkim 

integracyjne. 

Poniższy wykres pokazuje formalne i nieformalne konteksty, w których wybrane najlepsze praktyki zostały wdrożone. 
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Zaangażowane strony są bardzo różnorodne i charakteryzują się innym poziomem formalizacji oraz specyficznymi 

cechami związanymi z odniesienem do danego kraju. 

Jedną z mocnych stron oraz wartością dodaną projektu była niewątpliwie możliwość wymiany najlepszych praktyk i 

omówienia pojawiających się trudności, które powstały podczas wdrażania, walidacji zastosowanych metod, odkrycia 

nieprzewidzianych działań oraz uzyskania pozytywnych, a czasem nieoczekiwanych rezultatów. 

 

7.2 Selekcja najlepszych praktyk I grupy docelowet 

 

Wprowadzono sześć najlepszych praktyk: 

1) Nieformalne podejście w Ubuntu we Włoszech 

2) Metoda “Don Bosco” oraz “It’s better to talk” z Bułgarii 

3) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Polski 

4) Sport jako narzędzie włączania społecznego z Hiszpanii 

5) Nieformale podejście w AFV w Rumunii 

Realizacja 
działań

Kontekst 
formalny

Szkoły średnie

Szkoły podstawowe

Kontekst 
pozaformalny

Organizacje pozarządowe

Centera pracujące z migrantami
(dzieci, młodzież, dorośli)

Ośrodki działające w dzielnicach znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji kulturowej i 

ekonomicznej z dziećmi i młodzieżą z kraju 
i z zagranicy

Centra pomocy rodzinie

Oratoria
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Metoda zastosowana we wszystkich zajęciach koncentrowała się na aktywnym uczestnictwie każdego uczestnika i na 

interaktywności, gwarantowanym przez „eksperymentalne” szkolenie obejmujące gry fabularne i pracę w grupie. 

Wszystkie proponowane praktyki miały na celu promowanie tolerancji i pomoc młodym ludziom w zrozumieniu 

różnorodności. Reguły, dyscyplina, nagrody, kary, wzajemne wymiany stają się w działaniach grupowych powszechną 

praktyką, „uniwersalnym językiem” dla wszystkich kultur. Wszyscy uczestnicy zostali umieszczeni na tym samym 

poziomie: „wszystko jest dla wszystkich”. 

Czasami przyjęta najlepsza praktyka została ponownie zaproponowana we własnym kontekście bez żadnych zmian, 

innym razem konieczne było wprowadzenie niewielkich zmian w celu ułatwienia jej wdrożenia lub w odpowiedzi na 

różne potrzeby wyrażone w celu odniesienia. 

Na przykład we Włoszech najlepszą praktykę Bułgarii It’s better to talk(Lepiej rozmawiać) zaproponowano ponownie, 

wprowadzając pewne zmiany: tematy, o których dyskutowali uczestnicy, zostały dostosowane do wielokulturowego i 

defaworyzowanego kontekstu, w którym zastosowano dobrą praktykę. W Rumunii najlepsze praktyki importowane z 

Włoch przetestowano na małych grupach podzielonych według wieku, a nie na pojedynczej mieszanej grupie. 

Działania pozwoliły uczestnikom zastanowić się nad kwestiami dyskryminacji i nietolerancji, ubóstwa i praw człowieka. 

Zwiększają świadomość nierówności szans, rozwijają wyobraźnię i krytyczne myślenie oraz promują empatię z innymi, 

którzy mają mniej szczęścia. 

Bezpośredni beneficjenci działań byli zróżnicowani pod względem wieku, pochodzenia i statusu społeczno-

ekonomicznego. Na poniższym wykresie podsumowano różne grupy docelowe. 

 

Implementacja 
najlepszych 

praktyk

Nieformalne 
podejści Ubuntu

(Włochy)

Rumuniaa
AFV

Szkoła podstawowa

Hiszpania
Stowarzyszenie

Szkoła podstawowa
It’s better to talk 

(Bułgara) Włochy Ubuntu Center

Międzynarodow
y Dzien Języka 

Ojczystego
(Polska)

Bułgari
a

Organizacja pozarządowa

Sport jako narzędzie 
włączania społecznego

(Hiszpania)
Polska

Organizacja pozarządowa

Podstawowa i średnia szkoła

Oratoria

Centra Pomocy Rodzinie
Metoda of Don 

Bosco (Bułgaria) Włochy
Szkoła podstawowa

Nieformalne 
podejście AFV 

(Rumunia)
Włochy Casa della Comunità Speranza
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Wdrożenie w różnych krajach partnerskich zaangażowanych w różny sposób wszystkich celów wyżej wskazanych 

pośrednich beneficjentów, zarówno w kontekście szkolnym, jak i pozaszkolnym. Z drugiej strony w projekcie wzięły 

udział różne osoby, które w różny sposób uczestniczą w procesach edukacyjnych (rodzice, animatorzy, wychowawcy, 

pracownicy socjalni, nauczyciele) i wreszcie zaangażowały całą społeczność, która pośrednio korzysta z dokonanych 

zmian kulturowych. 

 

7.3 Mocne I słabe strony 

 

Wdrożenie najlepszych praktyk w różnych kontekstach i przy różnych celach uwypukliło ich mocne i słabe strony. 

Chociaż różne, wdrożone najlepsze praktyki wykazały podobne zalety. Potwierdza to ich elastyczność i możliwość 

zastosowania nawet w innych kontekstach niż oryginalny. 

Zastosowane metody mogą zjednoczyć heterogeniczne grupy ludzi o różnym pochodzeniu, przekonaniach, 

narodowościach i rozwijać powiązania międzykulturowe. 

Te najlepsze praktyki pomogły dzieciom i młodzieży rozpoznawać uczucia i radzić sobie z nimi oraz radzić sobie z 

konfliktami i przemocą, wykorzystując dialog, spokój i wzajemny szacunek w związku. Pomagali migrantom 

identyfikować się ze środowiskiem lokalnym. 

Działania te utworzyły „przestrzeń” i „czas” poświęcony przyjęciu / włączeniu oraz pozytywnym i opartym na 

współpracy stosunkom między rówieśnikami. 

Korzystanie z zajęć rekreacyjnych, muzycznych, motorycznych i słuchania stymuluje uczniów do naśladowania, 

opowiadania o sobie, opisywania środowisk, faktów i wydarzeń, w których byli bohaterami lub byli zaangażowani 

emocjonalnie. W ten sposób poprawia się klimat komunikacyjny w kontekście wdrażania, poza różnicami kulturowymi 

i językowymi. 

Wreszcie wdrożenie nowych najlepszych praktyk z różnych kontekstów kulturowych i społecznych przyczyniło się do 

podniesienia umiejętności edukacyjnych nauczycieli i innych zaangażowanych osób zawodowych. 

Słabości nie są generowane przez samą praktykę, ale raczej przez złożoność kontekstów wdrażania. 

Realizacja działań w kontekście o bardzo niskim poziomie kulturowym i społeczno-ekonomicznym oraz 

charakteryzującym się zamkniętą mentalnością była bardzo trudna. Niektórym uczestnikom „przeszkadzało” to 

doświadczenie. 

Grupy 
docelowe

Bezpośredni 
beneficjenci

Różnice 
w wieku

Dzieci 0-10  

Nastolatkowie 11-14

Nastolatkowie 15-17

Młodzież (18-30)

Dorośli powyżej 30

Różnice 
w pochodzeniu

Druga i trzecie generacja migrantów

Osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy

Lokalnie wykluczone osoby

Pośredni 
beneficjenci

Rodzice

Nauczyciele

Cała społeczność

Edukatorzy i osoby zwodowo związna z edukacją 
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Słabością, do której najczęściej odwołują się partnerzy, jest brak budżetu i trudność w uzyskaniu funduszy na jego 

utworzenie. Jedynie Rumunia zgłasza trudność zebrania różnych grup wiekowych w tej samej przestrzeni, co w każdym 

razie zostało rozwiązane poprzez zróżnicowanie grup docelowych. 

 

 

7.4 Wpływ i osiąganie rezultatów 

W różnych kontekstach implementacyjnych podnieśliśmy relacje interpersonalne, używając wielu języków 

komunikacyjnych: werbalnego, ikonicznego, graficznego i gestowego. 

Ci, którzy brali udział we wdrażaniu najlepszych praktyk, uświadomili sobie, że każda z nich jest integralną częścią grupy 

i mają pozytywne nastawienie do innych. 

W szczególności osiągnięte wyniki dotyczyły 4 wymiarów: 

 

1) INDYWIDUALNY WPŁYW(związane z nabywaniem umiejętności osobistych) 

Wdrożone działania poprawiły także umiejętności: 

✓ Rozpoznawanie przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej i zastraszania wśród rówieśników; 

✓ Poszukiwanie pomocy w sytuacji przemocy lub molestowania; 

✓ Identyfikowanie sytuacji, które mogą być potencjalnie niebezpieczne; 

✓ Rozpoznawanie i dzielenie się własnymi uczuciami i emocjami. 

 

2) W WYMIARZE RELACJI(w odniesieniu do nabywania umiejętności relacyjnych) 

✓ Poprawa komunikacji między członkami grupy docelowej; 

✓ Uczestnicy nauczyli się pracować w małych grupach i przy nowych działaniach; 

✓ Nawiązano relacje empatii z wychowawcami-wolontariuszami, którzy wspierali wdrażanie praktyk; 

 

3) WYMIAR WARTOŚCI(w odniesieniu do asymilacji wartości dodatnich związanych z pojęciem włączenia) 

✓ Uczestnicy uświadomili sobie wartość różnorodności, nauczyli się ją szanować i rozwinęli ciekawość wobec 

innych kultur kulturowych; 

✓ Podniesiono poziom zrozumienia różnic kulturowych; 

✓ Podniesiono poziom świadomości na temat różnic społecznych; 

 

4) WYMIAR OPERACYJNY(w stosunku do usprawnienia organizacyjnego kontekstów wdrażania)  

✓ Nauczyciele mieli okazję eksperymentować z nowymi sposobami pracy, które przyczyniły się do ich rozwoju 

zawodowego; 

✓ Poprawiono pracę zespołową; 

✓ Zwiększono liczbę dzieci / nastolatków uczestniczących w działaniach ośrodków młodzieżowych; 

✓ Podkreślono pedagogiczną i dydaktyczną wartość zespołu; 

✓ Poprawiono komunikację dzięki współpracy lokalnej pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi 

profesjonalistami; 

✓ Efekt „nowości” zwiększył poziom zainteresowania uczestników. 

 

Dzięki tym działaniom uczestnicy zrozumieli, że edukację można prowadzić na różne sposoby, a pośredni beneficjenci 

mają teraz lepsze zrozumienie znaczenia edukacji jako narzędzia integracji społecznej. 

 

 

7.5 Zrównoważony rozwój i innowacje 

 

Wdrożone najlepsze praktyki przyczyniły się do innowacji w kontekście wdrażania, ponieważ wprowadziły nowe metody 

integracyjne w krajach takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia, gdzie obecnie włączenie do edukacji jest priorytetem, ale 
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brakuje doświadczenia w tym zakresie. Z tego punktu widzenia projekt stanowi wzbogacenie dla nauczycieli i realiów 

lokalnych dzięki wymianie sprawdzonych najlepszych praktyk. 

Kolejnym innowacyjnym elementem jest przenoszenie metod z kontekstów nieformalnych do kontekstów formalnych. 

Praktyki te tworzyły również przestrzeń do żartobliwej refleksji na ważne tematy. 

Nowatorskim aspektem było nieformalne dzielenie się doświadczeniami edukacyjnymi z dziećmi z SPE, które 

podkreślały emocjonalną empatię, którą należy koniecznie wytworzyć między wychowawcą a dzieckiem, aby 

przezwyciężyć stan SPE. Innym interesującym aspektem było współdziałanie operatorów z wieloma zespołami, 

przezwyciężanie społecznych i kulturowych przeszkód językowych; zapoczątkowało to ścieżkę rozwoju zawodowego i 

osobistego dla każdego uczestnika. 

Zdajemy sobie sprawę, że potrzebny jest długi okres, aby ocenić długoterminowe efekty wywołane tymi włączającymi 

metodami. 

 

7.6 Raport z wdrażania 

 

Poniżej raportu z realizacji każdego partnera na temat informacji zwrotnych na temat realizacji przeprowadzonej w 

każdym kraju partnerskim. 

 

BUŁGARIA 

Organizacja Partnerska EURO-training 

Imię uczestników Christomir Zafirov  

Ekaterina Zafirova 

 

Opis Aktywności Najlepszą praktykę wybrano po szkoleniu C1 w Palermo. Zespół wraz z naszą 

organizacją wspierającą, która uczestniczyła w C1, postanowił wybrać 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego. 

Zastosowana metodologia koncentrowała się na aktywnym uczestnictwie 

każdego uczestnika i promowaniu poziomu doświadczenia poprzez trening, 

ćwiczenia, odgrywanie ról i pracę w grupie. Najważniejsze elementy to 

interaktywność i uczestnictwo. Wydarzenie odbyło się 21 lutego 2019 r. W 

Międzynarodowym Centrum Młodzieży w Starej Zagorze. 

Wykonano wiele prac przygotowawczych - przygotowanie logistyczne, 

promocja wydarzenia, wykorzystanie różnych kanałów rozpowszechniania, 

przygotowanie treści, materiałów itp. Krótki opis porządku obrad: otwarcie i 

powitanie - aby sprawdzić osoby z narodowości w hali Krótki projekt ENSI - 

prezentacja 

Fakty językowe - stwierdzenia Gra interaktywna - wspólne słowo + inne słowo 

Klipy wideo - wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Bułgarii - część z 

nich 

Fakty językowe - stwierdzenia Gra interaktywna - pytania do gości w ich 

języku ojczystym, różne fragmenty utworów, które czytają różni ludzie różnych 

narodowości Wywiady z dziećmi - na ten temat + wywiady z obcokrajowcami 

przedstawiającymi interesujące historie z Bułgarii gra interaktywna - Bingo 

Klipy wideo - Następna część Prezentacja stroju narodowego, tradycji ich ludu 

Piosenka - śpiewać ją w różnych językach i ogólnie każdy, kto chce napisać 

wiadomość na tablicy / płótnie Zdjęcia, społeczność, posiłek i testowanie 

narodowej żywności. 

Grupa odbiorców Główną grupą docelową były dzieci migrujące. Chcieliśmy zgromadzić więcej 

różnych ludzi, aby osiągnąć spójność i stworzyć dobrą atmosferę. 

Uczestnicy wydarzenia byli w różnym wieku - od 3 lat do 67 lat. Równowaga 
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płci wynosiła prawie 50–50%. Profil uczestników jest również różny - od dzieci 

po emerytów z ponad 13 narodowości. Uczestnicy pochodzili ze Starej Zagory 

oraz z lokalnego regionu. Dzieci z rodzicami, uczniowie, studenci, grupy w 

niekorzystnej sytuacji młodzi ludzie, dzieci romskie, dzieci migrujące, osoby 

starsze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wiele innych. Przybyło 

wielu obcokrajowców mieszkających w miejscowości Stara Zagora. 

Liczba uczestników wynosiła około 60 osób; zobacz listę podpisów, ale małe 

dzieci i niektóre osoby nie podpisały, zgodnie z nowymi przepisami RODO. 

Uczestniczyło w nim wiele pośrednich grup docelowych, np. rodzice, rodziny, 

uczestnicy różnych pokoleń, obywatele, interesariusze, dzieci, dorośli, 

uczniowie, studenci z pracy społecznej z lokalnego uniwersytetu, partnerzy 

organizacji pozarządowych itp. Rodzice i animatorzy młodzieżowi, 

wychowawcy zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży, którzy muszą zdobyć 

umiejętności w zakresie najbardziej skutecznych technik integracji społecznej 

i kulturowej nieletnich. 

Osiagniete rezultaty Pierwszym z nich jest włączenie społeczne, międzykulturowość, solidarność, 

brak uprzedzeń, przyjazne nieformalne działania i postawa wszystkich 

uczestników różnych narodowości. Rozpoczęcie nowej komunikacji z nowymi 

przyjaciółmi. 

Skuteczny proces integracji społecznej zasadniczo związany z interakcją 

między rodziną a systemem stowarzyszeniowym edukacji nieformalnej. 

Dzięki tej praktyce możliwe jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

dzieci migrantów w celu poprawy ich ekspresji. Poprawi to ogólnie ich 

umiejętności szkolne i społeczne. Poprawa ekspresyjnej mowy, która pomoże 

werbalizacji i funkcjom poznawczym dzieci. Są to podstawowe umiejętności 

poprawy umiejętności czytania i pisania w szkole. Zachęcanie dzieci do pracy 

pozaformalnej w grupie, gdy pozytywne zasady i przyjaźń są głównymi 

zasadami, a w ten sposób przyczyni się do włączenia społecznego dzieci do 

społeczności. Pozytywne podejście ułatwia umiejętności uczenia się, 

postrzegania i utrwalania wiedzy. Pozytywne środowisko emocjonalne ułatwia 

ich potencjał intelektualny. 

Otrzymanie wsparcia i zachęty podczas wydarzenia poprawia funkcje 

poznawcze dzieci - pamięć, uwagę, aktywność intelektualną, myślenie i rozwój 

osobisty. 

Bezpośrednie wsparcie rodziców w dniu języka ojczystego poprawia włączenie 

społeczne dzieci migrantów. 

Mocne i słabe strony Po pierwsze, taka praktyka może stać się działaniem, które możemy 

organizować każdego roku. To w jakiś sposób gwarantuje trwałość wyników 

projektu. 

Metodologia da możliwość zjednoczenia różnych grup - społeczności lokalnej, 

rodziców, dzieci, dorosłych, rodzin, różnych interesariuszy, obywateli wokół 

języka / bez względu na to, co to jest / i rozwinięcia międzykulturowych 

powiązań między różnymi kulturami, nawykami itp., Więc wartości ludzkie 

trafiają na pierwszą linię Jest to praktyka, która łączy ludzi o różnym 

pochodzeniu, wierzy, narodowości. Bardzo ważny jest wymiar 

międzykulturowy - taniec, kultura, jedzenie, muzyka, punkt widzenia. 

Inicjatywa zgromadzi tych ludzi i da im okazję do zaprezentowania swojego 

języka ojczystego w atrakcyjny sposób. Dla romskich dzieci, migrantów i 

młodych ludzi, z którymi współpracujemy, inicjatywa da im kolejną możliwość 

zaprezentowania się, poznania nowych ludzi, nauczenia się czegoś nowego. 

Będzie połączony z wieloma elementami międzykulturowymi - kuchnią, 

tradycjami narodowymi, jedzeniem, muzyką, tańcem… W ten sposób różnice 
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językowe nie będą przyczyną złej komunikacji, ale wręcz przeciwnie, kultura 

będzie narzędziem do nauki, do zaakceptowania „inny”, aby być aktywną 

częścią integracji społecznej. A wszystko to w bardzo przyjaznym środowisku. 

W tej chwili nie widzimy słabości tej inicjatywy. 

 

Zmiany Prawdopodobnie dobrze jest tu wskazać jakąś konkretną rzecz. W Bułgarii 

występują pewne osobliwości przepływu migracyjnego. Bułgaria jako kraj 

tranzytowy dla migrantów, kiedyś są dzieci, którym nie towarzyszy, które 

potrzebują specjalnego podejścia. Również przepływ migrantów koncentruje 

się w południowej części Bułgarii, głównie w dwóch miastach - Harmanli i 

Haskovo. 

Niewiele zmian, prawdopodobnie kilka drobiazgów, związanych z kontekstem 

narodowym, ale ogólnie działało bardzo dobrze. 

Wpływ Największy wpływ wywarła radość i szczęście uczestniczących dzieci i innych 

ludzi, bez względu na to, jaką kulturę, religię i język mówią. Wszystkim 

podobały się interaktywne gry i zajęcia. 

Był to doskonały przykład udanej integracji społecznej wszystkich 

uczestników. Wielu z nich zaczęło być przyjaciółmi, wymieniało adresy, e-

maile. Był to dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia nowych partnerstw i 

kontaktów. 

Wszyscy czują się uczestnikami i aktywnie komunikują się z innymi, bez 

względu na język i kulturę. Dobrym finałem było spróbowanie różnych potraw 

przygotowanych od uczestników różnych narodowości, potraw lokalnych i 

międzynarodowych. Tutaj oczywiście dzieci bardzo się podobały. 

Innowacje Jest innowacyjny, ponieważ wiąże się z edukacją dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W Bułgarii w tym momencie tak zwana „edukacja 

włączająca” jest bardzo dużym priorytetem, a nadal brakuje doświadczeń i 

sprawdzonych metodologii w dziedzinie edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Z tego punktu widzenia projekt wzbogaci metodykę nauczycieli o wartość 

dodaną dla UE, ze względu na wymianę sprawdzonych najlepszych praktyk i 

doświadczeń między organizacjami partnerskimi. Eksperyment z technikami i 

metodologiami uczenia się stosowanymi w kontekście edukacji pozaformalnej 

i potencjalnie możliwym do przeniesienia w ramach szkolenia formalnego i 

odwrotnie, przenoszenie dobrych praktyk integracji społecznej, 

doświadczonych w kontekstach pozaformalnych, w dziedzinie edukacji 

formalnej jest wielkim korzyści i element innowacyjny również. W ten dzień 

uroczystości widzimy duże możliwości zrównoważonego rozwoju w 

przedszkolach, szkołach, w których istnieją dzieci migrujące. Zostanie również 

zaproponowane w ośrodkach dla migrantów w Bułgarii, gdzie koncentrują się 

migranci. Zaproponujemy Międzynarodowemu Centrum Młodzieży, w którym 

wydarzenie miało miejsce, aby corocznie realizować to święto z udziałem nie 

tylko dzieci, ale także rodziców, animatorów społecznych, społeczności 

lokalnej, szerokiej publiczności oraz promować wydarzenie w takim stopniu, 

jak możliwy. W ten sposób integracja społeczna zostanie osiągnięta więcej. Ta 

najlepsza praktyka przyczynia się do akceptacji migrantów i ich dzieci, 

poszanowania międzykulturowości, przezwyciężenia agresji i negatywnych 

postaw w społeczności. 

Ta najlepsza praktyka, o której mówiliśmy, zostanie również wdrożona w 

pracach organizacji pozarządowych, a także ją rozpowszechnią. Inną ideą 

zrównoważonego rozwoju jest zaproponowanie uczniom najlepszych praktyk 
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na Wydziale Edukacji, którzy zostaną nauczycielami w przedszkolach oraz 

szkołach podstawowych i średnich. 

 

 

WŁOCHY 

Organizacja Partnerska Centro Internazionale delle Culture Ubuntu 

Imię uczestników Patrizia Pappalardo 

 

Opis aktywnosci Najlepszą praktykę wdrożono między grudniem 2018 r. A majem 2019 r. W 

Ubuntu Center w dzielnicy Kalsa w Palermo, wielokulturowej dzielnicy o 

niekorzystnych warunkach kulturowych i ekonomicznych. 

Najlepsza praktyka polegała na umieszczeniu wśród codziennych działań 

Centrum „przestrzeni” refleksji nad niektórymi połączonymi ze sobą 

tematami. W tych przestrzeniach dzieci mogły dzielić się swoimi 

doświadczeniami i konfrontować się ze sobą. 

W tych przestrzeniach omówiono następujące kwestie: 

1. dobra i zła postawa; 

2. relacje międzyludzkie (zaufanie, obraza, miłość, gniew i agresja); 

3. dynamika i zasady w rodzinie; 

4. metody rozwiązywania konfliktów; 

5. zjawisko przemocy, a zwłaszcza zastraszanie dzieci w szkole lub poza nią; 

6. porównanie różnych kultur; 

7. szacunek dla różnic etnicznych i kulturowych. 

Działania obejmowały: 

- gry fabularne, 

- omówienie sprawy w małych grupach, 

- przestrzeń do dzielenia się emocjami i doświadczeniami, 

- dyskusje na powyższe tematy. 

Rodziny dzieci zostały zaproszone do udziału w zajęciach. 

Groupa docelowa Dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat oraz obcokrajowcy, którzy uczęszczają na 

popołudniowe zajęcia w Centrum Ubuntu 

Osiagniete rezultaty Uczestniczyło w nim 40 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Uczestniczyli z 

wielkim entuzjazmem, stałością, uwagą i duchem zespołu. 

Mocne i słabe strony Mocne strony: 

- Ta najlepsza praktyka pomogła dzieciom i młodzieży rozpoznać 

uczucia i zarządzać nimi oraz radzić sobie z konfliktami i przemocą 

za pomocą dialogu; 

- Dodawanie spokojnego i wzajemnego szacunku w relacjach z dziećmi 

było wartością dodaną. 

 

Słabe strony: 

- Realizacja działań może być trudna w kontekście o bardzo niskim 

poziomie kulturowym i społeczno-ekonomicznym oraz 

charakteryzującym się zamkniętą mentalnością; 

- Zdajemy sobie sprawę, że potrzebny jest długi okres czasu, aby ocenić 

długoterminowe efekty wynikające z tych włączających metod. 

 

Zmiany Tematy zostały dostosowane do wielokulturowego i defaworyzowanego 

kontekstu, w którym zastosowano najlepsze praktyki 
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Wpływ Program poprawił także umiejętności dzieci: 

- rozpoznawanie przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej oraz 

zastraszanie wśród rówieśników; 

- szukać pomocy, jeśli upadną lub były w sytuacji przemocy lub 

molestowania; 

- identyfikować sytuacje, które mogą być potencjalnie niebezpieczne; 

- do pracy w małych grupach; 

- rozpoznawać i dzielić się własnymi uczuciami i emocjami. 

Ta najlepsza praktyka uświadomiła także dzieciom i młodym ludziom, że 

szanują i zwiększają różnorodność, oraz wzbudziła ciekawość kultur innych niż 

ich własne. 

Operatorzy społecznościowi mieli okazję poznać nowe sposoby pracy, które 

przyczyniły się do ich rozwoju zawodowego.: 

Inowacje Najlepsza praktyka przyczyniła się do innowacji w kontekście, w którym 

została wdrożona, ponieważ stworzyła przestrzeń do zabawnej refleksji na 

ważne tematy. 
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Organizacja Partnerska People Help the People 

Imię uczestników Giuseppe Labita 

Chiara Lo Coco 

Maria Giuseppina Petrolo 

Rosalia Di Mariano 

 

Opis aktywności Zespół  People Help the People odbył lokalne szkolenie z grupą nauczycieli ze 

szkoły podstawowej (6–11 lat) w mieście Palermo. Szkoła znajduje się w 

dzielnicy o wysokiej koncentracji populacji imigrantów. W szkole są także 

dzieci z trudnościami poznawczymi. Te dwie cechy przedstawione przez 

nauczycieli reprezentują dwie mocne strony szkoły i każdego dziecka. W 

każdej klasie, w której współistnieją dzieci autochtoniczne, imigranci, dzieci 

pełnosprawne oraz dzieci z trudnościami fizycznymi lub poznawczymi, istnieje 

znacząca solidarność i relacja grupowa między dziećmi, w której różnice 

między nimi stają się siłą grupy. 

Zespół szkoły ocenił metodę pracy „Ks. Bosko” przedstawioną przez partnera 

Euro-Training jako szczególnie interesującą. Model koncentruje się na 

poszanowaniu zasad i szacunku dla drugiego. Ponadto model jest zgodny z 

celami szkoły. Wszyscy są mile widziani, mają swoje miejsce, odpowiadają za 

budowę środowiska szkolnego - dobre relacje; szkoła jest miejscem edukacji i 

miejscem wartości społecznych. 

Zespół opracował następującą metodologię: 

- Akceptacja w pozytywny sposób. Język ciała, nie tylko nauczycieli, 

ale przede wszystkim dzieci, wyraża emocje w bardzo wymowny 

sposób 

- Poszanowanie czasu dziecka, które musi zorientować się w 

środowisku innym niż to, do którego był przyzwyczajony; każdy ma 

swoją metodę i czas na naukę 

- znajomość sytuacji rodziny, próba nawiązania współpracy 

- tworzenie sytuacji wśród dzieci w celu zachęcania do spontanicznej 

wymiany wiedzy między rówieśnikami: gry oparte na współpracy, gry 

służące wzajemnemu poznaniu 

- pozostawienie uczniom czasu wolnego na spotkania towarzyskie, 

nawet poprzez opowieści i poezję 

- proponowanie działań, które pozwalają „robić”: budowanie obiektów, 

tworzenie doświadczeń z rówieśnikami, śpiewanie piosenek 

- prezentacje, pomaganie nam w odtwarzaniu sytuacji, w których nie 

możemy żyć w rzeczywistości scholastycznej, staje się sposobem 

komunikacji. 

- korzystanie z pomocy wizualnych, postaci, rysunków, zdjęć w celu 

poznania nazw przedmiotów codziennego użytku (kart flash, zdjęć na 

określonych książkach) 

- wymiana wiedzy na słowa między dwoma językami: wzięcie 

przedmiotu i nazewnictwo go w języku włoskim dla obcego dziecka, 

a następnie nazewnictwo go we własnym języku, aby włoskie dzieci 

też się uczyły. 

Grupa Docelowa Imigranci  i nie-rezydenci dzieci SEN w mieście Palermo 

Osiągnięte wyniki Działanie edukacyjne miało na celu osiągnięcie następujących celów 

edukacyjnych: 
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- Stymulowanie relacji interpersonalnych za pomocą wielu języków 

komunikacyjnych: werbalnych, symbolicznych, graficznych i gestów 

- Uznając, że jesteśmy integralną częścią grupy, rozwijając pozytywne 

postawy wobec innych w grupie. 

 

Mocne i słabe strony Mocne strony: 

- Przestrzeń i czas poświęcony na włączenie i budowanie kontaktu w 

celu ustanowienia pozytywnych relacji i współpracy między 

rówieśnikami. 

- Zwiększenie komunikacji i narzędzi językowych zostało ukazane 

jako zabawne, muzyczne, ruchowe i słuchowe, które pobudzają 

uczniów do naśladowania, opowiadania, opisywania środowisk, 

faktów i wydarzeń, w których byli bohaterami lub byli zaangażowani 

emocjonalnie. 

 

Zmiany Dobra praktyka Euro-Training została dostosowana do instytucjonalnego i 

formalnego modelu szkoły. Zespół uwzględnił nieformalne metody Księdza 

Don Bosko w metodach już używanych. 

Wpływ - Zwiększenie pedagogicznej i dydaktycznej wartości zespołu 

- Wzmocnienie komunikacji i współpracy między ludźmi  

- Pomoc ludziom i szkole 

Innowacja Aspektem innowacyjnym było dodanie metod nieformalnych do formalnych 

metod pracy w szkole. 

Z tego punktu widzenia projekt wzbogacił metodologie nauczycieli o wartości 

dodane przez UE, dzięki wymianie sprawdzonych najlepszych praktyk i 

doświadczeniom między organizacjami partnerskimi. 

Eksperyment z technikami uczenia się i metodologiami stosowanymi w 

kontekście edukacji pozaformalnej i potencjalnie możliwym do przeniesienia w 

kontekście formalnego szkolenia i odwrotnie. 

 

 

Organizacja Partnerska People Help the People 

Imię uczestników Giuseppe Labita 

Chiara Lo Coco 

Maria Giuseppina Petrolo 

Rosalia Di Mariano 

 

Opis aktywności W styczniu 2019 r. Zespół People Help the People przeprowadził lokalne 

szkolenie stowarzyszeniu  „Casa della Comunità Speranza”, centrum, które 

współpracuje z dziećmi imigrantami w mieście Mazara del Vallo, w 

południowo-zachodniej Sycylii. 

Obszar ten został wyznaczony w celu zwiększenia terytorialnego 

rozpowszechniania dobrych praktyk w ramach projektu ENSI, a także w celu 

zapewnienia lepszej widoczności w miejscach o dużej koncentracji imigrantów 

drugiej i trzeciej generacji, takich jak południe Sycylii. 

Stowarzyszenie „Casa della Comunità Speranza "to ośrodek młodzieżowy, 

który zajmuje się różnymi działaniami ze szczególnym uwzględnieniem 
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populacji imigrantów. Ośrodek znajduje się w Kasbah w centrum miasta. 

Działają one jako wsparcie szkolne, a także mają na celu zachęcenie młodych 

ludzi do większej świadomości ich umiejętności w procesie rozwoju oraz 

dojrzałości człowieka, kultury i społeczeństwa. 

Zespół PHP podzielił się dobrymi praktykami ze wszystkimi partnerami wraz 

z „Casa della Comunità Speranza”, omawiając mocne i słabe strony każdej 

dobrej praktyki oraz metody zastosowane podczas ich doświadczenia, 

szczególnie w kontekście szkolenia językowego dla dzieci imigrantów 

drugiego i trzeciego pokolenia. 

Grupa docelowa Dzieci imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia 

Osiągnięte wyniki Wyniki uzyskane w synergii między zespołami PHP i Center były następujące: 

- Zwiększenie działań w sieci lokalnej poprzez budowanie podstaw dla 

przyszłych działań synergicznych. 

- Naruszenie włączenia społecznego, międzykulturowości, 

solidarności, zmniejszenie uprzedzeń wśród zespołów 

zaangażowanych w działania projektowe 

- Planowanie nowej komunikacji z nowymi przyjaciółmi. 

- Wdrożenie skutecznego procesu integracji społecznej  w synergii 

między ekspertami i rodzinami a systemem stowarzyszeń edukacji 

pozaformalnej. 

Mocne i słabe strony Silne strony: 

- Wymiana najlepszych praktyk między nauczycielami i animatorami 

pochodzącymi z różnych kontekstów kulturowych i społecznych, 

które przyczyniają się do podnoszenia umiejętności edukacyjnych 

ekspertów. 

Słabe strony: 

- Trudności w powielaniu inicjatywy międzynarodowej z powodu 

trudności w uzyskaniu funduszy. 

 

Zmiany Działanie rozwinęło wśród zespołów świadomość potrzeby zwiększenia ich 

wiedzy językowej w celu ułatwienia wymiany wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń w wymiarze europejskim 

Wpływ Najistotniejszy wpływ ma uznanie metod edukacji nieformalnej 

wykorzystywanych jako metody nauki języków i treści szkolnych. Dzieci z 

przyjemnością uczestniczyły w popołudniowych zajęciach pozalekcyjnych i 

zabawach, rozwijając relacje empatii z wychowawcami-wolontariuszami. 

Wszystkim podobały się gry i interaktywne zajęcia. 

Każde dziecko aktywnie uczestniczyło i komunikowało się z innymi, 

opracowując własną metodę poznawania rówieśników w całkowicie 

nieformalny sposób. 
 

Innowacja Nowatorskim aspektem było nieformalne dzielenie się doświadczeniami 

edukacyjnymi z dziećmi z SEN, które podkreślały emocjonalną empatię, którą 

należy koniecznie wytworzyć między wychowawcą a dzieckiem, aby 

przezwyciężyć stan SEN. Innym interesującym aspektem było współdziałanie 

operatorów z wieloma zespołami, przezwyciężanie społecznych i kulturowych 

przeszkód językowych; zapoczątkowało to ścieżkę rozwoju zawodowego i 

osobistego dla każdego uczestnika. 
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POLSKA 

 

Organizacja Partnerska Foundation Family Center 

 

Imię uczestników Dr.Magdalena Reka 

Mgr. Urszula Niewiadomska 

Dr. Franciszek Reka 

Mgr.Wiesław Niewiadomski 

 

Opis aktywności Sport - możliwość zjednoczenia danej społeczności. 

Wybrane najlepsze praktyki zostały zaprezentowane podczas TC1 w Palermo 

przez Partner z Hiszpanii - Asociacion „Amigos de Europa”. 

Najlepsze praktyki zostały wdrożone w Polsce przez partnerską organizację 

Fundację Family Center. 

Siła sportu jest po prostu ogromna - może zmieniać życie ludzi na wiele 

sposobów. 

Sport jako narzędzie integracji, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych 

wśród młodzieży, promowania tolerancji i pomagania młodym ludziom w 

zrozumieniu różnorodności. 

- Empatia: klucz do różnorodności i integracji. 

- Sport - podobnie jak wspólne spacery, uprawianie sportów biegowych to 

powszechna praktyka „języka uniwersalnego” we wszystkich kulturach, w 

których dyscyplina, zasady i normy są łatwo zrozumiałe. 

Uniwersalny język sportu łączy ludzi, uczy pracy zespołowej, tolerancji wobec 

rówieśników z innych krajów. 

Początkowy etap współpracy wymaga dużo dyskusji i wyjaśnienia metody 

włączenia społecznego poprzez sport. 

Promowanie współpracy sportowej na zasadzie „sport dla wszystkich” w 

oparciu o równy dostęp i równe szanse, w szczególności dla osób nieaktywnych 

fizycznie, zgodnie z priorytetem włączenia społecznego w sporcie i poprzez 

sport. 

Praktyka wspólnego działania dla całej lokalnej społeczności wszystkich grup 

dała bardzo dobre wyniki integracji i włączenia społecznego. 

Edukacja włączająca nie jest programem krótkoterminowym - jest procesem i 

wymaga czasu. 

Edukacja włączająca jest najlepszą alternatywą dla wszystkich dzieci, podczas 

gdy dla dzieci i młodzieży zagranicznej jest koniecznością. 

Grupa docelowa Grupą docelową były: 

- organizacje pozarządowe na poziomie lokalnym, 

- lokalne szkoły podstawowe i gimnazja, 

- stowarzyszenie Odrzykoniaków (wieś), województwo podkarpackie, 

- kaplica w środowisku lokalnym (miasto Będzin), 

- centra pomocy rodzinie (Będzin). 

Zaangażowany cel to: 

- nastolatki miejscowe i zza granicy, 

- dorośli wykluczeni społecznie, 
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- członkowie rodziny wykluczeni społecznie z różnych powodów 

(społeczny, ekonomiczny, geograficzny, zdrowotny). 

Głównym celem projektu są zagraniczne dzieci / nastolatki z Ukrainy. Ukraina 

jest obecnie najważniejszym krajem źródłowym migracji do Polski. 

Popularność Polski jako kraju docelowego dla Ukraińców sprzyja wiele 

czynników, w tym bliskość geograficzna. 

Osiągnięte wyniki Wyniki osiągnięte w dobrym standardzie. Sport, który jest często podkreślany, 

to jego zdolność do łagodzenia procesów wykluczenia społecznego, które 

występują w różnych obszarach życia. Wzmocnienie roli rodziców, 

animatorów społeczno-edukacyjnych, organizacji młodzieżowych i organizacji 

pozarządowych jako wsparcia dla zagranicznych dzieci, młodych osób 

niepełnosprawnych w skutecznym procesie integracji społecznej ze 

społecznością lokalną. 

Dla nas prowadzenie sportu i jazdy konnej polega na zastosowaniu metody 

nieformalnej w kontekście nieformalnym, aby pomóc zagranicznym dzieciom 

z Ukrainy w lepszych relacjach z polskimi rówieśnikami. 

Największą grupą migrantów w Polsce są osoby z Ukrainy i Białorusi (druga 

co do wielkości grupa). 

Aby lepiej zrozumieć ich wyzwania i wsparcie, muszą poprawić swoją 

integrację ze społeczeństwem.  

Jest to część siły sportu: umożliwia uczestnikom z szeroką gamą umiejętności 

i wiedzy specjalistycznej współpracę. 

Wdrożona metoda „Sport na rzecz włączenia społecznego” polega na 

wykorzystaniu metod nieformalnych w kontekstach nieformalnych. 

W projekcie ENSI Uczenie się nieformalne odbywa się poza szkołami i 

placówkami edukacyjnymi i wynika z zaangażowania dzieci w działania, które 

nie są podejmowane z myślą o celu edukacyjnym. 

W rodzinie nieformalne uczenie się jest mimowolne i jest nieuniknioną częścią 

życia codziennego i codziennej aktywności, dlatego też nazywane jest 

uczeniem się empirycznym. 

Mocne i słabe strony Mocną stroną było włączenie wielu osób do zajęć sportowych poprzez 

bieganie. Wymagało to wielu czasochłonnych działań informacyjnych. 

Słabą stroną był ograniczony budżet przedsięwzięcia, który wpłynął na 

ograniczenia drukowania plakatów, koszulek, gadżetów. 

 

Zmiany Zmiany obejmują dostosowanie zajęć do możliwości uczestnictwa w zajęciach 

sportowych dla całej rodziny, dzieci, rodziców, wujków, ciotek. Dziadkowie i 

babcie dołączyli jako aktywni obserwatorzy wydarzeń sportowych. Zostały 

zbudowane nowe relacje w rodzinach. Najlepsza praktyka – Sport -  na rzecz 

włączenia społecznego w tych warunkach była wykonana bardzo dobrze. 

Wpływ Nasza praktyka ma wpływ na ograniczenie zachowań dyskryminacyjnych 

wobec zagranicznych dzieci z Ukrainy. 

Projekt ENSI ma wpływ na analizy przyczyn dyskryminacji i sposobów, które 

możemy ograniczyć. Wdrożenie najlepszych praktyk zmniejsza uprzedzenia i 

dyskryminację. 

Wpływ na bezpośrednich beneficjentów: 

- ograniczenie negatywnych skutków uprzedzeń, w tym negatywnych 

postaw wobec swoich zagranicznych rówieśników, 
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- zminimalizowanie izolacji społecznej wobec zagranicznych 

rówieśników, 

- poprawia zdrowia i dobrego samopoczucia, 

- możliwość zaprezentowania swoich talentów, 

- kwestionowanie powszechnie panujących stereotypów i uprzedzeń. 

Wpływ na beneficjentów pośrednich: 

- z określonymi obszarami społecznymi, 

- zapewnianie zachęty do aktywności fizycznej, 

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa na równi z 

innymi w zajęciach rekreacyjnych,  i sportowych. 

Wpływ na operatorów społecznych organizacji, przez którą wdrożono najlepsze 

praktyki: 

- promowanie interwencji w dziedzinie integracji społecznej i rozwoju 

poprzez sport, 

- integracja społeczną, 

- działania stwarzające możliwość grupom marginalizowanym i 

znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, na interakcję i integrację z 

innymi grupami społecznymi, 

- wspierać wzmocnienie pozycji i włączenie społeczne.  

Jest to udane doświadczenie, które zostało przetestowane i sprawdzone, które 

zostało powtórzone i zasługuje na podzielenie się nim, aby mogła je przyjąć 

większa liczba osób. 

Innowacja Najlepsza praktyka przyczyniła się do innowacji w kontekście jej wdrożenia: 

- Koncentrując się na wykorzystaniu sportu do promowania włączenia 

społecznego grup defaworyzowanych, w celu rozwoju bardziej 

spójnych społeczności, 

- Promowania dialogu międzykulturowego poprzez włączenie osób z 

różnych środowisk kulturowych do społeczeństwa poprzez sport, 

- Zachęcania do udziału w prowadzeniu sportu rodzin pochodzących ze 

środowisk defaworyzowanych, jednocześnie zapewniając ich 

włączenie do społeczeństwa poprzez sport, 

- Uznawania i zwiększania nabywanych umiejętności i kompetencji, 

takich jak dyscyplina, praca zespołowa i wytrwałość poprzez 

nieformalne działania edukacyjne w sporcie, 

- Zmniejszenia uprzedzeń i dyskryminacji wśród rówieśników z obcego 

kraju poprzez nieformalne metody w kontekstach nieformalnych. 

 

 

RUMUNIA 

 

Dobre praktyki 1 

Organizacja partnerska Asociatia Fluturele Visator 

Imię uczestników Petrus Alina-Valentina 

Petrus Gheorghe 

 

Opis aktywności Międzynarodowe Centrum Kultur Ubuntu - Wybraliśmy tę praktykę ze 

względu na podejście metodologiczne ukierunkowane na uczenie się 
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pozaformalne. Często korzystamy z edukacji pozaformalnej i takie podejście 

pasuje do naszej organizacji. 

W Sannicolau Mare jest wiele mniejszości. Szczególnie obecne są mniejszości  

bułgarskie, węgierskie, romskie i serbskie. Ich dzieci uczą się języka ojczystego 

w domu. Kiedy zaczynają uczęszczać do szkoły, trudniej im się przystosować 

i przejść na język rumuński, zarówno w mowie, jak i czytaniu i  pisaniu. 

Dlatego przenieśliśmy nieformalne podejście UBUNTU do tego kontekstu. 

Początkowo skupialiśmy się na dzieciach w młodszych klasach (6-10 lat) i 

oferowaliśmy im nieformalne zajęcia po szkole. Później, ponieważ wyniki były 

pozytywne, wzięliśmy uczniów klas starszych (11-14 lat), a także młodzież 

(15-17 lat). 

Ćwiczenia: 

- Działania odbywały się kilka dni w tygodniu 

- Różne elementy zostały zaangażowane 

- Od uczestników działań zostali mentorami 

Metodologie: 

- Energizery 

- Poznajcie się nawzajem 

- Działania związane z uczeniem się międzykulturowym 

Grupa docelowa Dzieci migrantów, dzieci w niekorzystnej sytuacji lokalnej, w wieku 0-14 lat 

Osiągnięte wyniki Dzięki temu działaniu osiągnięto kilka wyników: 

- Poprawiona komunikacja między członkami grupy docelowej- 

Podniesiony poziom zrozumienia różnic kulturowych 

- Podniesiony poziom świadomości na temat różnic społecznych 

- Zwiększona liczba dzieci / nastolatków biorących udział w 

działaniach ośrodka młodzieżowego 

- Opracował szereg działań, które odbędą się w okresie od czerwca do 

września 

Mocne i słabe strony Mocną stroną było to, że UBUNTU gości głównie dzieci migrantów drugiego 

pokolenia, ale także dzieci lokalne żyjące w niekorzystnej sytuacji społecznej, 

dlatego stanowiło to dla nas punkt wyjścia przy wdrażaniu działań. Opór 

społeczności był bardzo niski, ponieważ wdrożyliśmy sprawdzoną już 

działalność. 

Kolejną mocną stroną było to, że najlepszymi praktykami są wolontariusze, 

zarówno lokalni, jak i międzynarodowi (EVS). To była świetna rzecz, której się 

nauczyliśmy i pomogła nam zwiększyć liczbę wolontariuszy w naszym ośrodku 

dla młodzieży. 

Słabym punktem (z naszej perspektywy) był fakt, że niemowlęta, dzieci i 

nastolatki są razem w tej samej przestrzeni. Może to utrudnić starszym 

dzieciom odrabiać zadania domowe i brać udział w zajęciach edukacyjnych. 

Udało nam się jednak zaplanować zajęcia w taki sposób, aby różne grupy 

wiekowe (3-7 lat / 7-14 lat / 14-17 lat) mogły osobno uczestniczyć w zajęciach. 

 

Zmiany Jak wspomniano wcześniej, zmieniliśmy nieco podejście. Korzystaliśmy z 

ośrodka młodzieżowego i dzieliliśmy zajęcia na różne grupy wiekowe: 

- 3-7 lat 

- 7-14 lat 

- 14-17 lat 
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Wpływ Wpływ na bezpośrednich beneficjentów był duży ze względu na fakt, że dla 

większości z nich po raz pierwszy byli oni zaangażowani w działania 

pozaformalne. Zwiększyło to ich zainteresowanie, a my będziemy również 

rozwijać zajęcia letnie w ośrodku młodzieżowym. 

Wpływ na beneficjentów pośrednich (rodziców, nauczycieli) był również duży. 

W ramach niektórych działań byli świadkami uczestnictwa dzieci w zajęciach i 

chcieli dowiedzieć się więcej o nieformalnym podejściu do edukacji. 

Innowacja Aspekt innowacyjny dotyczy przede wszystkim faktu, że działania nieformalne 

zostały wdrożone w ośrodku młodzieżowym w małym miasteczku, takim jak 

Sannicolau Mare, i dał nowe podejście edukacyjne do różnych tematów. 

Drugi aspekt innowacji dotyczy faktu, że zostaliśmy zaproszeni do Social 

Center dla nastolatków (mają oni program zajęć pozalekcyjnych dla 

nastolatków w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej) w celu realizacji 

niektórych działań. 

 

Dobre praktyki 2 

Organizacja Partnerska Asociatia Fluturele Visator 

Imię uczestników Stoicuta Maria Delia 

Florina Itineantu 

 

Opis aktywności Wybrane najlepsze praktyki: Bułgaria - Don Bosko 

Zdecydowana mniejszość romskich dzieci, z którymi współpracujemy, 

skorzystała z tego rodzaju najlepszych praktyk. Większość dzieci romskich jest 

wykluczona z zajęć edukacyjnych lub porzuca szkołę, dlatego nie mogą brać 

udziału w żadnych działaniach edukacyjnych 

Ćwiczyć: 

- Działania zostały wdrożone w społecznym programie 

„pozaszkolnym” i szkole podstawowej 

- Średni czas realizacji wyniósł 40 minut / działanie 

 

Metodologie: 

- Kolor i numeracja 

- Praca w grupach 

- Liczenie słów 

- Ręka i koordynacja wzroku 

Grupa docelowa Dzieci ze śrdowisk romskich 

Osiągnięte wyniki - Lepsza praca zespołowa 

- Lepsze zrozumienie włączenia społecznego 

- Zwiększone wyniki w nauce 

- Zmniejszony poziom rezygnacji 

Mocne i słabe strony Mocną stroną było nietosowanie kar. Kolejną mocną stroną, był nowy  system. 

Mocną stroną jest ciągłość działań (rozpoczętych w 2009 r.)jako grupa 

międzynarodowych wolontariuszy. 

Słabym punktem było finansowanie działań.   

 

Zmiany Nie wprowadziliśmy żadnych zmian. 
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Wpływ Osobisty wpływ na uczestników był bardzo duży, ponieważ dla większości z 

nich był to pierwszy raz, gdy brali udział w działaniach pozaformalnych. 

Większość z nich jest przyzwyczajona do systemu formalnego i nie ufają 

aspektowi edukacyjnemu, ale dzięki tym działaniom zrozumieli, że można 

edukować  na różne sposoby. 

Pośredni beneficjenci (rodzice, rówieśnicy) mają teraz lepsze zrozumienie 

znaczenia edukacji jako narzędzia integracji społecznej. 

Innowacja Najlepsze praktyki przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez 

zaangażowanie uczestników w różnym wieku i o różnym wykształceniu. 

Większość z nich jest wykluczona społecznie ze względu na pochodzenie 

etniczne. Aspekt innowacyjny odnosi się do nieformalnego podejścia do 

edukacji, które wdrożono w biednych dzielnicach. 

 

HISZPANIA 

 

Organizacja Partnerska Amigos de Europa 

Imię uczestnika Javier Morales 

 

Opis działania 

 

Amigos de Europa po opracowaniu na TC1 w Palermo, gdzie odkryliśmy 

wszystkie najlepsze praktyki wdrożone przez partnerów, myśleliśmy w grupie 

docelowej, grupa odkryła że nasza organizacja ma i stara się zastosować dla nich 

najbardziej przydatne praktyki, wybrała najlepsze praktyki wdrożone przez 

UBUNTU . 

Praktykę tę wdrożono w różnych przestrzeniach, a każda z nich była 

skoncentrowana w innej grupie docelowej. Było to możliwe dzięki współpracy 

 z różnymi zainteresowanymi stronami. 

W Lucena Acoge współpracowaliśmy z pracownikami socjalnymi i 

pracownikami, którzy opracowują zadania związane z migrantami i RAS, podczas 

implantacji uczyli się, jak korzystać z tych technik i analizowali, w jaki sposób 

otrzymywali dane wejściowe i wyniki. 

Jednocześnie sprawdzaliśmy tę praktykę z rodzicami dzieci z obcego pochodzenia 

i ich dziećmi.  

Dzięki współpracy z Lucena Municipality mieliśmy okazję wykorzystać dział  ds. 

Młodzieży i edukacji do bezpośredniej współpracy ze szkołami podstawowymi i 

szkołami średnimi w mieście, w których mieliśmy bezpośredni kontakt z 

nauczycielami jako kluczowymi osobami w integracji dzieci oraz z dziećmi z 

różnych środowisk kulturowych. 

Współpraca z delegacją młodzieży pomogła nam w bezpośrednim kontakcie  

z osobami pracującą młodzieżą i dziećmi. 

Grupa docelowa Children with different cultural backgrounds  

Osiągnięte wyniki We wszystkich grupach i instytucjach, w których pracowaliśmy, mieliśmy różne 

osoby o różnych poziomach kulturowych i innym  pochodzeniu. Nieformalny 

kontekst praktyki UBUNTU pozwala nam na lepszą pracę z nimi, ponieważ ta 

praktyka dawała nam zawsze szansę pracy w praktyce, co było bardziej przydatne 

niż podejście teoretyczne, ponieważ dawało szansę zrozumienia lepiej każdej 

grupy, obywateli kraju i ludzi zza zagranicy. Mieliśmy okazję pracować z 
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wartościami, takimi jak empatia, tolerancja, dobre zrozumienie. I to było bardzo 

przydatne. 

Zajęcia z dziećmi były bardzo udane, ponieważ lepiej rozumieli zadanie i cele, 

dzięki czemu byli bardziej otwarci i aktywni. 

Testy z kluczowymi pracownikami, takimi jak osoby pracujące z młodzieżą, 

pracownicy socjalni, nauczyciele również były bardzo zainteresowane i przydatne, 

ponieważ uznano, że mieli oni luki edukacyjne w swojej formacji w stosunku do 

edukacji pozaformalnej. Wdrożenie do projektu  ENSI dało im nowe umiejętności 

i narzędzia do wykorzystania w grupie docelowej. 

Praca z rodzicami była jednak trudniejsza, ponieważ byli oni mało elastyczni i 

mieli więcej uprzedzeń. Nie są też przyzwyczajeni do pracy bez formalnego 

kontekstu i było to dla nich bardzo dziwne. W każdym razie na koniec znaleźliśmy 

postępy, jeśli dokonamy porównania z ich początkowym punktem widzenia. 

Wspólnym punktem we wszystkich grupach było to, że wszyscy uczestnicy zostali 

postawieni na tym samym poziomie, wszystkie działania były interaktywne i 

wszystkie zostały zaprojektowane w celu poprawy poziomu tolerancji 

uczestników i ich empatii. 

Mocne i słabe strony   

 

Zmiany Nie wprowadziliśmy żadnych zmian. 

Wpływ Trudno jest opisać wszystkie osiągnięte wyniki, ale możemy mówić  

o niektórych z nich: 

- Wszyscy uczestnicy podnieśli poziom tolerancji i empatii. 

- Wszyscy uczestnicy lepiej wiedzą, kim są i szanują osoby o innym 

pochodzeniu lub potrzebach. 

- Niektórzy uczestnicy zmienili swoje poglądy na temat imigracji    i 

różnic kulturowych, uznając to w tej chwili za pozytywny aspekt 

społeczności. 

- Kluczowi pracownicy mieli kontakt z nie formalną metodą edukacji i 

uczą się technik, które należy stosować bezpośrednio w grupie 

docelowej 

Wszyscy uczestnicy są teraz bardziej aktywni i wiedzą o ENSI oraz innych 

europejskich projektach i programach. 

Innowacja Najlepsze praktyki przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez 

zaangażowanie uczestników w różnym wieku i o różnym wykształceniu. 

Większość z nich jest wykluczona społecznie ze względu na pochodzenie 

etniczne.  
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AÑO : 1998 31.- AUTOR: SÁNCHEZ PALOMINO.-ANTONIO EE I AÑO : 1997 65 32.- AUTOR: SÁNCHEZ 

PALOMINO.-ANTONIO EE II AÑO : 1997 33.- AUTOR: MOLINA.-SANTIAGO EE VOL. I. BASES 

METATEÓRICAS AÑO : 1997 34.- AUTOR: MOLINA.-SANTIAGO EE VOL. II. BASES DIDÁCTICAS AÑO : 1997 

35.- AUTOR: SÁNCHEZ PALOMINO.-ANTONIO; TORRES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO EDUCACIÓN 

ESPECIAL : CENTROS EDUCATIVOS Y PROFESORES ANTE LA DIVERSIDAD AÑO : 2004 36.- AUTOR: 

PAULA PÉREZ.-ISABEL EE. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN AÑO : 2003 37.- AUTOR: SOTO ROSALES.-

ANTONIO III JORNADAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA : EDUCACIÓN FÍSICA EN NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE HUELVA, 

ABRIL DE 1994 AÑO :1996 38.- AUTOR: GOMENDIO.-MARGARITA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES AÑO : 2000 39.- AUTOR: 

ARNAIZ SÁNCHEZ.-PILAR EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA ESCUELA PARA TODOS AÑO :2001 40.- AUTOR: 

TORRE ALCALÁ.-ANTONIO DE LA EJERCICIOS DE COORDINACIÓN VISOMOTORA AÑO : 2001 41.- 

AUTOR: AA.VV. ENCICLOPEDIA PSICOPEDAGÓGICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.2 V 

AÑO : 2001 42.- AUTOR: WISE.-LIZ / GLASS.-CHRIS ENSEÑANDO Y APRENDIENDO CON HANNAH AÑO 

:1999 43.- AUTOR : GEARHEART.-BILL R. ENSEÑANZA EN NIÑOS CON TRASTORNOS AÑO :1998 66 44.- 

AUTOR: MONTERO ALCAIDE.-ANTONIO ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO AÑO :1994 45.- AUTOR: MARTÍNEZ MONTERO.-JAIME ENSEÑAR MATEMÁTICAS A 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES AÑO :2002 46.- AUTOR : HEESE.-GERHARD ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN EL NIÑO DISCAPACITADO AÑO : 2000 47.- AUTOR: HOWE.-KENNETH R. / MIRAMONTES.-

OFELIA B. LA ÉTICA DE LA EE AÑO : 2001 48.- AUTOR: RODRÍGUEZ FUENTES.-ANTONIO EXPRESIÓN 

ESCRITA EN NIÑOS CON DEFICIENCIAS AÑO : 1997 49.- AUTOR: FREIXA NIELLA.-MONTSE FAMILIA Y 

DEFICIENCIA MENTAL AÑO : 1993 50.- AUTOR: BARRERO GONZÁLEZ.-NARCISO FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO NEE AÑO :1998 51.- AUTOR: QUEIROZ MARCHESAN.-IRENE FUNDAMENTOS DE 

FONOAUDIOLOGÍA AÑO : 1997 52.- AUTOR: LINARES.-PEDRO L. FUNDAMENTOS PSICOEVOLUTIVOS DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL. AÑO : 1994 53.- AUTOR: GÓMEZ CASTRO.-JOSE LUIS GESTIÓN 

ACADÉMICA DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES AÑO : 1998 54.- AUTOR: FERNÁNDEZ 

GARCÍA.-PILAR GESTOS PARA LOS FONEMAS AÑO : 1992 55.- AUTOR: BLANCO VALLE.-MARIA DEL 

CARMEN GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS Y SUPERDOTADOS. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. AÑO : 2001 56.- AUTOR: MARIN.-ANTONI UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS AÑO 

: 1994 67 57.- AUTOR: FRANKLIN.-BARRY M. INTERPRETACIÓN DE LA DISCAPACIDAD : TEORÍA E 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. AÑO : 1996 58.- AUTOR: BENITO MATE.-YOLANDA 

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS SUPERDOTADOS. AÑO : 1994 59.- 

AUTOR: MONFORT.-MARC INVESTIGACIÓN Y LOGOPEDIA AÑO : 1986 60.- AUTOR: DOMENECH 

ZORNOSA.-JOSEP LLUÍS JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL : (1 Y 2 , JULIO 

1995 Y JULIO 1996, VALENCIA) AÑO : 1997 61.- AUTOR: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.-JOSEFINA JUGANDO Y 

APRENDIENDO JUNTOS : UN MODELO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICO PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN. AÑO : 1996 62.- AUTOR: CECILIA 

TEJEDOR.-ANTONIO LEER EN LOS LABIOS, MANUAL PRÁCTICO PARA ENTRENAMIENTO DE LA 

COMPRESIÓN LABIOLECTORA. AÑO : 2000 63.- AUTOR: SERFONTEIN.-GORDON LA LIMITACIÓN 

OCULTA AÑO : 1997 64.- AUTOR: MORENO-TORRES SÁNCHEZ.-IGNACIO LINGÜÍSTICA PARA 

LOGOPEDAS AÑO : 1998 65.- AUTOR: MARTÍN ESPINO.-JOSÉ DOMINGO LOGOPEDIA, CIENCIA Y 

TÉCNICA : ACTAS DEL V SIMPOSIO DE LOGOPEDIA DE MADRID. AÑO : 1999 66.- AUTOR: SOS ABAD.-

ANTONIO / SOS LANSAC.-M. LUZ LOGOPEDIA PRÁCTICA AÑO : 1997 67.- AUTOR: ESCOBAR DÍAZ.-

RAQUEL LOGOPEDIA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AÑO : 1998 68.- AUTOR: RÍOS HERNÁNDEZ.-

MERCHE MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA AL ALUMNO CON DISCAPACIDAD 68 AÑO : 2003 

69.- AUTOR: SALVADOR CARULLA.-LUIS MENTES EN DESVENTAJA. LA DISCAPACIDAD AÑO : 2001 70.- 

AUTOR: MONFORT.-MARC LOS NIÑOS DISFÁSICOS. ( EDUCACIÓN ESPECIAL ) AÑO : 1993 71.- AUTOR : 

BARKLEY.-RUSSELL A. NIÑOS HIPERACTIVOS : CÓMO COMPRENDER Y ATENDER SUS NECESIDADES 

ESPECIALES. AÑO : 2002 72.- AUTOR: BUENO MARTÍN.-MANUEL NIÑOS Y NIÑAS CON CEGUERA. 

RECOMENDACIÓN PARA LA FAMILIA Y LA ESCUELA. AÑO : 2000 73.- AUTOR : ROGERS.-CHERYL / 
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DOLVA.-GUN NUESTRA HIJA TIENE SÍNDROME DE DOWN : LA EXPERIENCIA DE UNA FAMILIA CON 

UNA NIÑA ESPECIAL. AÑO : 2002 74.- AUTOR: GUERRERO LÓPEZ.-JOSÉ FRANCISCO NUEVAS 

PERSPECTIVAS EN LA EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. AÑO : 

1997 75.- AUTOR: PUYUELO SANCLEMENTE.-MIGUEL PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL : ASPECTOS 

COMUNICATIVOS Y PSICOPEDAGÓGICOS, ORIENTACIONES AL PROFESORADO Y A LA FAMILIA. AÑO : 

2000 76.- AUTOR: NEWMAN.-SARAH PASO A PASO : JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA AYUDAR A TU BEBÉ 

CON NECESIDADES ESPECIALES. AÑO : 2003 77.- AUTOR: MUNTANER.-JOAN J. LA PERSONA CON 

RETRASO MENTAL : BASES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA. GUÍA PARA PADRES Y 

EDUCADORES. AÑO : 2001 78.- AUTOR: VISO ALONSO.-J.R. PREVENIR Y REEDUCAR LA DISGRÁFIA AÑO 

: 2003 79.- AUTOR: SANCHEZ MANZANO.-ESTEBAN PRINCIPIOS DE EE AÑO : 2001 80.- AUTOR: BENITO 

MATE.-YOLANDA 69 PROBLEMÁTICA DEL NIÑO SUPERDOTADO AÑO : 1994 81.- AUTOR: CANDEL GIL.-

ISIDORO PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA ASOCIACIÓN PARA TRATAMIENTO PRECOZ DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DOWN. AÑO : 1993 82.- AUTOR: MONFORT.-MARC PROGRAMA ELEMENTAL DE 

COMUNICACIÓN BIMODAL. AÑO : 2002 83.- AUTOR: ALVAREZ PÉREZ.-LUIS LA PROGRAMACIÓN PASO 

A PASO : CÓMO ELABORAR ADAPTACIONES CURRICULARES. AÑO : 1997 84.-AUTOR: VILA.-ANNA 

¿QUIEN ES DIFERENTE?. CONVIVENCIA DIARIA CON UNA NIÑA DIFERENTE AÑO : 1990 85.- AUTOR: IZA.-

MAURICIO RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOGOPEDIA AÑO : 2002 86.- AUTOR: GUY.-BERARD 

REEDUCACIÓN AUDITIVA PARA EL ÉXITO ESCOLAR AÑO : 2001 87.- AUTOR: PORTELLANO PÉREZ.-JOSE 

ANTONIO REHABILITACIÓN DE LA DISGRÁFIA / 3 AÑO : 1990 88.- AUTOR: GOMEZ.-JEAN FRANÇOIS 

RITUALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO : 2001 89.- AUTOR: ALCAÑÍZ.-JOSEP MARIA / 

ANDREU.-MARIONA SABER Y GOCE EN LA EE AÑO : 1998 90.- AUTOR: LÓPEZ SÁNCHEZ.-FÉLIX SEXO Y 

AFECTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO : 1999 91.- AUTOR: BURNS.-YVONNE / GUNN.-PAT 

SÍNDROME DE DOWN EL. ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDAD MOTORA. AÑO : 1995 92.- AUTOR: 

CUNNINGHAM.-CLIFF EL SÍNDROME DE DOWN. UNA INTRODUCCIÓN PARA PADRES AÑO : 1995 93.- 

AUTOR: ESCRIBA.-ANTONIO 70 SÍNDROME DE DOWN, PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN : 173 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD. AÑO : 2002 94.- AUTOR: RONDAL.-JEAN / 

PERERA.-JUAN SÍNDROME DE DOWN. REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS CONOCIMIENTOS. AÑO : 2000 95.- 

AUTOR: TRONCOSO.-MARIA VICTORIA SÍNDROME DE DOWN: LECTURA Y ESCRITURA AÑO : 2004 96.- 

AUTOR: RONDAL.-JEAN A. / PERERA.-JUAN SÍNDROME DE DOWN : PERSPECTIVA PSICOLÓGICA, 

PSICOBIOLÓGICA Y SOCIOEDUCACIONAL. AÑO : 1997 97.- AUTOR: TORRES MONREAL.-SANTIAGO 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN AÑO : 2002 98.- AUTOR: PRIETO SANCHEZ.-M DOLORES 

SUPERDOTADOS: ESOS ALUMNOS EXCEPCIONALES AÑO : 2000 99.- AUTOR: SANCHEZ CANILLAS.-JUAN 

FRANCISCO SUPUESTOS PRÁCTICOS EN EE AÑO : 1998 100.- AUTOR: VILA.-ANNA TENGO UNA HIJA 

DEFICIENTE : EVOLUCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE UNA NIÑA DIFERENTE. AÑO : 1999 

101.- AUTOR: LOPEZ MELERO.-M. TEORÍA Y PRACTICA DE LA EE AÑO : 1986 102.- AUTOR: LOPEZ 

TORRIJO.-MANUEL TEXTOS PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AÑO : 1999 103.- AUTOR: 

MIRANDA CASAS.-ANA / AMADO LUZ.-LAURA TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD : UNA GUÍA PRÁCTICA. AÑO : 2001 104.- AUTOR: EGEA CANO.-LUIS TRATAMIENTO 

REEDUCATIVO DE LA DISCALCÚLIA ESCOLAR. AÑO : 1988 105.- AUTOR: PUENTE FERRERAS.-ANIBAL 

VIAJE DE LAS LETRAS Y LOS PROBLEMAS DE LECTURA. AÑO : 2001 71 106.- AUTOR: CARBONETTI.-

DANIELA Y GIANGIACOMO VIVIR CON UN HIJO DOWN. AÑO : 2001 107.- AUTOR: TULON ARFELIS.-

CARME LA VOZ, TÉCNICA VOCAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VOZ EN LAS DISFONÍA 

FUNCIONALES. AÑO : 2000 

 

 


