
 
 

 

Program konferencji   

 

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji 
włączającej w praktyce szkolnej 

Termin: 12–13 lipca 2022 roku 

 

Dzień I: 12 lipca 2022 r. 

Godziny Punkty programu 

11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji i powitanie gości  
 
Przedstawiciel ORE 

11.10 - 11.20 Wystąpienie powitalne 
 
Przedstawiciel MEiN 

11.20– 11.30 
 

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów – rozwiązania systemowe 
i działania wdrożeniowe Ministerstwa Edukacji i Nauki  
 
Wystąpienie przedstawiciela MEiN  

11.30 – 12.05 Rola wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz rozwijania 
włączających systemów edukacji krajów europejskich – rekomendacje 
wynikające z analizy rozwiązań międzynarodowych i partnerskiej wymiany 
doświadczeń  
 

12.05 –12.50 
 

Współczesne tendencje w rozwoju edukacji włączającej w ujęciu 
międzynarodowym 
 

12.50 – 13.35 
 

Formy wspierania nauczycieli edukacji włączającej - doświadczenia  
i rozwiązania w wybranych krajach 
 

13.35 – 13.50 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą jako element 
budowania systemu wspierającego zapewnianie edukacji o wysokiej jakości  
dla wszystkich osób uczących się  w Polsce 
 
Wystąpienie przedstawiciela ORE    

13.50 –14.45 Przerwa obiadowa 



 
 

 

14.45 –16.15 
 

Panel dyskusyjny 1 
Szanse i wyzwania współpracy szkół specjalnych i ogólnodostępnych  
– perspektywa szkół specjalnych 
 

16. 15 –16.45 Przerwa 

16.45 –18.15 
 

Panel dyskusyjny 2 
Szanse i wyzwania współpracy szkół specjalnych i ogólnodostępnych  
– perspektywa szkół ogólnodostępnych 
 

 18.15 –19.00 
 

Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego 
 

19.00 Kolacja 

 
 

Dzień II:13 lipca 2022 r. 

Godziny Punkty programu 

7.00–8.00 Śniadanie 

8.30–10.00 
 

Realizacja założeń edukacji włączającej poprzez wsparcie nauczycieli  
w gruzińskim systemie oświaty   

10.00–10.45 Edukacja włączająca w Polsce na tle edukacji w krajach europejskich  
(na przykładzie Portugalii, Włoch, Skandynawii  i Niemiec) 

10.45- 11.15 
 

Przerwa 

Praca w grupach  
(każdy warsztat trwa 90 min, po nim następuje przejście do kolejnego warsztatu- 

realizowane są 2 tematy równolegle, w 2 grupach ) 

11.15–12.45 
 
 

Grupa I 
Temat: Profil 
nauczyciela  
w edukacji 
włączającej  
 
 
 
 

Grupa II 
Temat: Profil 
nauczyciela  
w edukacji 
włączającej  
 
 
 
 
 
 

Grupa III 
Temat: Szanse  
i wyzwania 
wynikające ze 
zróżnicowania 
potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych 
uczniów  
 

Grupa I 
Temat: Szanse  
i wyzwania 
wynikające ze 
zróżnicowania 
potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych  
uczniów  
 



 
 

 

12.45–13.00 Przerwa 

13.00–14.30 
 
 

Grupa I 
Temat: Szanse  
i wyzwania 
wynikające ze 
zróżnicowania 
potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych 
uczniów  
 
 

Grupa II 
Temat: Szanse  
i wyzwania 
wynikające ze 
zróżnicowania 
potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych 
uczniów  
 
 

Grupa III 
Temat: Profil 
nauczyciela  
w edukacji 
włączającej  
 
 
 
 
 
 

Grupa IV 
Temat: Profil 
nauczyciela  
w edukacji 
włączającej  
 
 
 
 
 
 

14.30 –14.45 Przerwa 

14.45–15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

15.00–16.00 Obiad 

 


