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      Współpraca Zespołu SCWEW z partnerami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu 

Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 

      Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą (SCWEW)” wdrażany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Węgrowie zakłada nawiązanie współpracy z instytucjami, które mogłyby udzielać 

specjalistom SCWEW wsparcia w zakresie realizacji zaplanowanych zadań.  

W związku z tym nawiązano współpracę z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Węgrowie, Biblioteką Pedagogiczną w Węgrowie, Mazowieckim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Węgrowie.  

      Spotkanie z partnerami projektu odbyło się w dniu 15.12.2021r. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele wszystkich zaproszonych do współpracy instytucji. Podczas spotkania 

przeanalizowano zadania zaplanowane w projekcie oraz efekty przewidziane do osiągnięcia. 

Przedyskutowano kwestie związane z możliwymi obszarami współpracy. Zaproszeni goście  

z zainteresowaniem wysłuchali propozycji Zespołu SCWEW. Ustalono główne ramy 

współdziałania dla poszczególnych placówek. Współpraca ma służyć między innymi: 

propagowaniu w środowisku modelu edukacji włączającej, tworzeniu sieci społecznej 

ukierunkowanej na systemowe wsparcie dziecka, rodziny, szkoły, poszukiwaniu rozwiązań 

poszerzających ofertę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. W ramach zawartych 

porozumień placówki partnerskie główne założenia, obszary współpracy dla poszczególnych 

placówek wynikające z ich zadań statutowych. Obejmują one w przypadku każdej z placówek 

partnerskich kwestie takie jak: 

1)MSCDN Wydział w Siedlcach: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji osobom 

zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony internetowej 

działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w miarę 

możliwości wsparcia w zakresie między innymi współpracy konsultantów, specjalistów  

i doradców metodycznych, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, rozpoznawanie 

potrzeb szkoleniowych nauczycieli i rodziców, opracowywanie i udostępnianie materiałów 

metodycznych 
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2)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych 

informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej 

strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi 

SCWEW w miarę możliwości porad kadry specjalistów poradni między innymi w zakresie 

udziału w diagnozie indywidualnej uczniów, rozpoznawaniu                  ich potrzeb i możliwości, 

konsultacji i wsparcia merytorycznego, planowania i realizacji celów terapeutycznych oraz 

wsparcia w zakresie prowadzenia sieci współpracy                                    i samokształcenia 

2)Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych informacji 

osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej strony 

internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, zapewnienie zespołowi SCWEW w 

miarę możliwości wsparcia w zakresie między innymi wyszukiwania i udostępniania publikacji 

oraz materiałów dydaktycznych, przygotowywania wykazów literatury  

i materiałów edukacyjnych, prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli 

bibliotekarzy, przygotowywania nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

procesie nauczania-uczenia się 

4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: przekazywanie wszelkich pomocnych 

informacji osobom zainteresowanym czy interesariuszom, popularyzacja na łamach własnej 

strony internetowej działań podejmowanych w ramach  SCWEW, umożliwienie osobom 

zainteresowanym skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, udzielanie w miarę potrzeb 

informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych  

z placówek uczestniczących w projekcie, udzielanie wsparcia SCWEW w rozwiązywaniu 

trudnych, problemowych sytuacji, w zależności od potrzeb. 

Współpraca ze strony Zespołu SCWEW dotyczy między innymi: informowania partnerów  

o organizowanych wydarzeniach, dostarczania nieodpłatnych materiałów informacyjnych, 

informowania o działaniach prowadzonych przez instytucje partnerskie podczas 

organizowanych w ramach projektu konferencji i kampanii społecznych, udostępnienie 

materiałów i publikacji powstałych w czasie realizacji projektu. 

 

 


