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Miałam przyjemność uczestniczyć w konferen-

cji pt. „Szanuj, czuj, włącz się, edukuj, wychowuj...” 
promującej utworzenie pilotażowego modelu Specja-

listycznego Centrum Wspierającego Edukację Włącza-

jącą w Nowym Dworze Gdańskim. Spotkanie odbyło 
się 28 kwietnia 2022 r. w Żuławskim Ośrodku Kultu-

ry. W inauguracji projektu wzięli udział: m.in. Tomasz 
Szczotka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym 
Dworze Gdańskim, Małgorzata Bielang – Pomorski 
Kurator Oświaty, Agnieszka Pietryka – kierownik 
projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realiza-

cji projektów grantowych w Ośrodku Rozwoju Edu-

kacji, Dariusz Majorek – dyrektor Oddziału PFRON  
w Gdańsku. Licznie przybyli też przedstawiciele 
władz samorządowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, 
przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskie-

go, placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli 
z Gdańska, Elbląga i Słupska, a także przedstawiciele 
placówek kształcenia specjalnego z województwa po-

morskiego. Głównym celem konferencji było zapre-

zentowanie utworzonego przez powiat nowodworski, 
Specjalistycznego Centrum Wspierającego Eduka-

cję Włączającą (SCWEW). Model SCWEW powstał  
w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Na-

uki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, we współpracy 
m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, 
placówek kształcenia specjalnego, organów prowadzą-

cych, placówek doskonalenia zawodowego nauczycie-

li, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek 
pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli partnerów społecznych.

Celem nowej instytucji jest m.in. promowanie idei 
edukacji włączającej oraz wsparcie szkół ogólnodo-

stępnych w doskonaleniu tego procesu. Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonał Jacek Gross – Staro-

sta Nowodworski, który przywitał wszystkich gości 
i przedstawił główne założenia realizowanego przez 
powiat grantu. Następnie głos zabrała Małgorzata Bie-

lang – Pomorski Kurator Oświaty, która odczytała list 
od Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki. 
Pani Kurator poinformowała, iż SCWEW w Nowym 
Dworze Gdańskim jest jedynym, który powstał na te-

renie województwa pomorskiego. Podkreśliła, że edu-

kacja włączająca jest przyszłością naszego systemu  
i dlatego nie można traktować jej przedmiotowo, waż-

ne jest zatem propagowanie jej idei w społeczeństwie.

Część merytoryczną otworzyło wystąpienie  
prof. dr hab. Beaty Jachimczak pn.: „Nie taki diabeł 
straszny jak go malują”, w którym prelegentka odnio-

sła się do problemu osób niepełnosprawnych ruchowo 
i ich ograniczeń, w kontekście wciąż jeszcze obecnych 
barier w najbliższym otoczeniu. Kolejnym prelegen-

tem był prof. dr hab. Amadeusz Krause, którego wy-

stąpienie miało tytuł „Edukacja włączająca – krytycz-

ne myślenie – osoby niepełnosprawne intelektualnie  
i ich postrzeganie przez społeczność lokalną”.  
Leszek Dowgiałło bardzo obrazowo przedstawił za-

gadnienie pn. „Ucieczka czy krzyk o pomoc”, ukie-

runkowując uwagę uczestników na sposób udziele-

nia pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom  
z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. W programie 
konferencji znalazły się też wystąpienia: Agnieszki 
Pietryki pn.: „SCWEW – od Modelu do praktyki edu-

kacyjnej” oraz Małgorzaty Borowskiej-Leszczyszyn  
pn.: „SCWEW z perspektywy koordynatorów szkol-
nych”. Zwieńczeniem części merytorycznej była pre-

zentacja pt.: „Specjalistyczne Centrum Wspierające 
Edukację Włączającą w działaniu”, którą omówiły 
nauczycielki – specjalistki z nowoutworzonego Cen-

trum w Nowym Dworze Gdańskim. W końcowej czę-

ści spotkania wystąpili: Dariusz Majorek – dyrektor 
Oddziału PFRON w Gdańsku oraz Iwona Zaborowska 
– kierownik merytoryczny OWiT w Nowym Dworze 
Gdańskim. Prelegenci skupili się na centrach infor-
macyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością. 
Nowością w systemie jest Ośrodek Wsparcia i Testów 
(OWiT), który został utworzony przez powiat w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny 
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Konferen-

cję zakończyła Barbara Ogrodowska – Wicestarości-
na Nowodworska, która podziękowała wszystkim za 
przybycie i wspólnie spędzony czas. Podziękowała 
zespołowi specjalistów za przygotowanie konferencji, 
a młodym artystom za wspaniałą oprawę. Wyraziła 
również nadzieję, iż realizacja pilotażowego modelu 
SCWEW skutecznie zaowocuje i efekty tegoż działa-

nia przyczynią się do podniesienia jakości współpracy 
pomiędzy placówkami oświatowymi.
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