
 

 

 

 

Podgłębokie, grudzień 2022r. 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, utworzone w ramach Projektu 
Grantowego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą”- którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński, realizatorem-  Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem, funkcjonuje od lipca 2021r. 

Kadrę SCWEW stanowią doświadczeni nauczyciele, specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z dziećmi i rodziną, 
eksperci zewnętrzni, rekrutowani spośród pracowników naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, doradcy metodyczni z LSCDN 
w Lublinie oraz PPP w Łęcznej.  

SCWEW w Podgłębokiem, realizując swoje statutowe zadania, współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami 
samorządu lokalnego, Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie oraz  innymi instytucjami, organizacjami, zajmującymi się 
szeroko rozumianą  pomocą  dziecku i rodzinie. 

Jednym z zadań SCWEW jest utworzenie i prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów, pracowników administracji 
samorządowych oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą  z dziećmi i młodzieżą.  
  
Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona jest na platformie internetowej: Classroom;  
https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw 

  
Sieć jest  miejscem gdzie na bieżąco zamieszczane są: 

 ciekawe materiały przydatne do pracy w zawodzie nauczyciela,  

 publikacje naukowo- metodyczne,  

 raporty z badań naukowych, 

 prace naukowe, 

 przepisy prawne, 

 informacje o organizowanych szkoleniach, 

 materiały szkoleniowe, 

 linki do ważnych i ciekawych wydarzeń, takich  jak min.: konferencji naukowych, webinarów, wywiadów z ludźmi ze 
świata nauki, 

 itp. 
 

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące nauczycieli, specjalistów, rodziców problemy, pytania, dotyczące 
szczególnie pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, 
dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie członków Sieci do aktywności- ,,obdarowywania  siebie 
wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą”.        
                                 
Zamieszone na Sieci publikacje często opatrzone są komentarzami, ułatwiającym korzystanie  z zaprezentowanych treści. 

 
Platforma jest również miejscem gdzie można dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zamieszczając własne 
opracowania czy scenariusze, wystarczy tylko zgłosić swój akces, na adres witryny https://www.onet.pl: scwew@op.pl 
 
Sieć współpracy i samokształcenia jest miejscem na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy  może przeglądać zasoby 
platformy, wpisywać uwagi oraz sygnalizować swoje potrzeby. Sieć daje duże możliwości jeśli chodzi o zakres 
pomocy i wsparcia- warto spróbować!!! 

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do włączenia się do takiego modelu współpracy. 

Maria Radko- ekspert ds. edukacji włączającej 
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