
Samokszta cenie68

Meritum nr 2 (13) / 2009

Wychodz c naprzeciw wielu postulatom maj cym 
na celu przekazanie nauczycielom praktycznej 
wiedzy dotycz cej pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, Fundacja Pomocy 
Ludziom Niepe!nosprawnym postanowi!a wy-
korzysta" swoje do#wiadczenia i zaprosi" szko!y 
z terenu ca!ego Mazowsza do bezp!atnego udzia!u 
w projekcie Þ nansowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
pt. „Edukacja W! czaj ca”.

Projekt przewiduje nast$puj ce dzia!ania: 
1.  Przeprowadzenie dwudziestu czterogodzin-

nych wyjazdowych szkole% dla przedstawicieli 
samorz dów gminnych, b$d cych w wi$kszo#ci 
jednostkami prowadz cymi szko!y.

2.  Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów 
dla nauczycieli (po 8 godzin zaj$" teoretycz-
nych i praktycznych; razem 16 godzin wspar-
cia dla ka&dego uczestnika). Zak!adamy prze-
prowadzenie warsztatów w pi tki i soboty w 10 
kolejnych grupach 12-osobowych, pocz wszy 
od po!owy wrze#nia do po!owy grudnia 2009. 
W ramach projektu zapewniamy nauczycielom 
równie& bezp!atny nocleg i posi!ki.

Zaj$cia b$d  obejmowa!y:
1.  Zaj$cia praktyczne z dzie"mi o ró&nych pro-

Þ lach niepe!nosprawno#ci – lekcje otwarte 
w szkole podstawowej, w gimnazjum, zaj$cia ze 
specjalistami, takimi jak: psycholog, logopeda 
oraz wieloproÞ lowy terapeuta.

2.  Zaj$cia teoretyczne prowadzone przez nauczy-
cieli i wyk!adowców APS, realizowane w formie 
wyk!adowej i samokszta!cenia. B$d  one doty-
czy!y edukacji ucznia z wad  wzroku, s!uchu, 
z niepe!nosprawno#ci  intelektualn  oraz 
z niepe!nosprawno#ci  ruchow  i chorob  
przewlek! .

Do warsztatów praktycznych wykorzystana zosta-
nie baza lokalowa fundacji, mieszcz ca si$ w szko-
le podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabia-
j cej do pracy.

Zaj$cia b$d  odbywa!y si$ w grupach 12-osobo-
wych, aby zachowa" faktycznie warsztatow  for-
mu!$ zaj$", z bezpo#redni  wymian  pogl dów 
i udzia!em ka&dego uczestnika w pracy grupy. Za-
j$cia b$d  prowadzone w cyklu pi tkowo-sobot-
nim. 

W procesie rekrutacji premiowane b$d  osoby 
z mniejszych o#rodków (gminy wiejskie, wiejsko-
-miejskie i miejscowo#ci poni&ej 20 000 miesz-
ka%ców). Za!o&eniem jest, aby z ka&dej placówki 
o#wiatowej przyjecha!o do nas 1-2 przedstawicieli, 
tak aby oddzia!ywaniem projektu obj " jak naj-
wi$ksz  liczb$ placówek.

Efektem projektu b$dzie:
•  raport – „Funkcjonowanie dziecka z niepe!no-

sprawno#ci  w szkole masowej”; do realizacji 
tego zamierzenia wykorzystamy samych bene-
Þ cjentów: wed!ug opracowanego przez ewa-
luatora projektu narz$dzia b$d  oni proszeni 
o opisanie analizy potencjalnego funkcjono-
wania dziecka z niepe!nosprawno#ci  w ich 
w!asnych placówkach. Pozwoli to na znacznie 
wi$ksze ni& przy standardowych szkoleniach 
zaanga&owanie uczestników oraz stworzenie 
rzetelnego obrazu sytuacji dzieci niepe!no-
sprawnych w szko!ach masowych; raport zosta-
nie wydany w nak!adzie 500 egzemplarzy i traÞ  
przede wszystkim do: szkó! i gmin uczestni-
cz cych w projekcie, bibliotek pedagogicznych 
i naukowych, prasy bran&owej, kuratoriów; 
wersja elektroniczna raportu b$dzie rozes!ana 
do pism bran&owych i portali zajmuj cych si$ 
edukacj  lub niepe!nosprawno#ci ; przewidu-
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jemy, &e raport b$dzie opracowaniem licz cym 
32 strony;

•  kompendium wiedzy wynikaj cej z analizy 
szkole% w postaci „Poradnika dla nauczycieli”, 
w nak!adzie 3 000 egzemplarzy; b$dzie on dys-
trybuowany w placówkach o#wiatowych – prze-
de wszystkim w gminach, które uczestniczy!y 
w projekcie; wersja elektroniczna poradnika 
b$dzie rozes!ana do pism bran&owych i portali 
zajmuj cych si$ edukacj  lub niepe!nospraw-
no#ci ; zak!adamy, &e raport b$dzie opracowa-
niem licz cym oko!o 40 stron (w tym infograÞ -
ka, pozwalaj ca na jasny i konkretny przekaz).

Projekt zamierzamy zamkn " study tour dla 
dziennikarzy, gdzie zaprezentujemy – na bazie 
do#wiadcze% projektu, w placówkach fundacji, 
w syntetycznej, przetwarzalnej dla mediów formie 
– sytuacj$ ucznia z niepe!nosprawno#ci  w pol-
skiej szkole.

Fundacja Pomocy Ludziom Niepe!nosprawnym 
prowadzi od roku 1992 szko!y specjalne dla dzie-
ci niepe!nosprawnych, a wielu naszych uczniów 
to dzieci, które nie poradzi!y sobie w szkolnictwie 
ogólnodost$pnym. Przyczyny tego stanu s  ró&ne, 
jednak na plan pierwszy przebija si$ zauwa&alny 
brak przygotowania nauczycieli szkó! masowych 
do wspó!pracy z dzieckiem z niepe!nosprawno#-
ci . Zagadnienie to zosta!o zbadane przez fundacj$ 
m.in. w dwóch projektach europejskich, realizowa-
nych przez trzy ostatnie lata w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL. Równie& do#wiadczenia 
rodziców podopiecznych fundacji wskazuj  na ko-
nieczno#" zasadniczych zmian na tym obszarze.

W ramach ww. projektów EQUAL przeprowadzi-
li#my pilota&owe zaj$cia na próbie 81 nauczycieli 
z warszawskich szkó! #rednich, dotycz ce pracy 
z uczniem niepe!nosprawnym. Pozwoli!y one na 
opracowanie przy wspó!pracy z wyk!adowcami 

z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
szczegó!owego programu szkolenia dla nauczycie-
li, z mo&liwo#ci  wykorzystania przez wszystkich 
zainteresowanych w ca!ej Polsce. Ci sami wspó!-
pracownicy b$d  te& prowadzili zaj$cia w projek-
cie FIO. Sprawa jest szczególnie istotna równie& 
w kontek#cie projektu rozporz dzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wy&szego w sprawie standar-
dów kszta!cenia nauczycieli, rekomendowanego 
przez Rad$ G!ówn  Szkolnictwa Wy&szego, gdzie 
tre#ci programowe uwzgl$dniaj  konieczno#" po-
siadania przez przysz!ego nauczyciela podstawo-
wej wiedzy na temat pracy z uczniem niepe!no-
sprawnym. Mamy przy tym nadziej$, &e oprócz 
zmiany standardów podobne zapisy znajd  si$ 
niebawem w zasadach okre#laj cych wymagania 
kwaliÞ kacyjne ka&dego nauczyciela, tym bardziej 
&e ju& obowi zuj ce przepisy o#wiatowe daj  teo-
retyczn  mo&liwo#" ucz$szczania ka&dego dziecka, 
w tym niepe!nosprawnego, do szko!y ogólnodo-
st$pnej.

Warto te& zauwa&y", &e – wg danych Biura Pe!-
nomocnika Rz du ds. Osób Niepe!nosprawnych 
– zaledwie 4,5% niepe!nosprawnych w Polsce 
legitymuje si$ wy&szym wykszta!ceniem (wobec 
blisko 15% osób sprawnych), za# a& 45% wy-
kszta!ceniem podstawowym (wobec oko!o 24% 
sprawnych). Jednocze#nie aktywno#" zawodowa 
niepe!nosprawnych z wy&szym wykszta!ceniem 
jest niemal trzykrotnie wy&sza ni& pozosta!ych! 
Dane te potwierdzaj  fakt wp!ywu wykszta!cenia 
na aktywno#" &yciow  i spo!eczn  osób niepe!no-
sprawnych oraz #wiadcz  o niewielkiej „przepu-
stowo#ci” szkolnictwa podstawowego i #redniego: 
w naszym przekonaniu brak znacz cej liczby stu-
dentów niesprawnych jest prost  konsekwencj  
tego faktu. 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udzia!u w pro-
jekcie!
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