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Pierwszy Etap - do końca IX.2021

WSPÓŁPRACĘ CZAS ZACZĄĆ

Drugi Etap - do końca XII.2021
Kiedy się już trochę poznamy zaczniemy
dopasowywać wsparcie SCWEW do Waszych
potrzeb. Zaczniemy kupować sprzęt do
wypożyczalni specjalnie skrojonej na Waszą
miarę i pomagać Wam w jego
wykorzystywaniu. Tutaj też ruszą pogłębione
działania badawcze w Waszych szkołach - ale
nie martwcie się zrobimy je Z WAMI nie NA
WAS. Rozpoczniemy też realizację części
projektów - poczytacie o nich w katalogu
działań i projektów SCWEW.

DZIEŃ PRZED WIELKIM FINAŁEM

Od końca etapu 6 do początku etapu 8 XII.2022 - IV.2023
Projekt powoli zmierza ku końcowi - już
wiem co zadziałało a co nie. Które
rozwiązania okazały się trafione, a które
trzeba porzucić. Poznaliśmy nasze granice
w obszarze organizacji edukacji
włączającej - dalej pracujemy ale zaczyna
się okres podsumowań i ewaluacji.
Spróbujemy stworzyć rekomendacje dla
budowania mądrej edukacji włączającej,
mające cień szans powodzenia i realnej
zmiany w organizacji kształcenia osób z
niepełnosprawnością.

W tym czasie powołany zostanie SCWEW i
jego członkowie. W tym czasie spotkamy
się na wspólnych Radach Pedagogicznych
gdzie omówimy podstawowe założenia
funkcjonowania SCWEW i pracując
warsztatowo porozmawiamy o
potrzebach Waszych szkół. Tutaj też
prześlemy Wam kilka ankiet, które
pozowlą nam dopasować wsparcie do
Waszych możliwości i potrzeb uczniów.

PRACA WRE

Etapy 3 - 6 od I.2022 do XII.2022
To czas ugruntowanej pracy - wszystkie
formy wsparcia opracowane dla Waszych
placówek będą już precyzyjnie
dopasowane do Waszych potrzeb i w pełni
dla Was dostępne. Co ważne wspierać
będziemy Was - najlepszych nauczycieli w
Sosnowcu, ale także waszych uczniów i ich
rodziców - zapewnimy dostęp do
specjalistów i mądrych "pomagaczy" bez
kolejek, miesięcy czekania czy prywatnych
wizyt. Udostępnimy sprzęt i pomoce
dydaktyczne wraz ze wsparciem
technicznym i merytorycznym, oraz wiele
więcej.

WIELKI FINAŁ

Zrelaksuj się i podziwiaj co udało Ci się
zmienić - Etap 8 IV-VI.2023
Zakończenie projektu to czas pochwalenia
się tym udało się nam osiągnąć. W
dalszym ciągu pracujemy i służymy
wsparciem i pomocą, ale podejmujemy też
aktywności podsumowujące i
sprawozdawcze - nie bójcie się to nasze
zadanie to wszystko opisać, zachęcimy
Was jednak do komentarza, wsparcia Nas
tym razem celną uwagą i informacją
zwrotną. Zaprosimy Was na konferencje i
do publikacji i poprosimy, żebyście
opowiedzieli innym nauczycielom co się
sprawdza, co warto zrobić żeby szkoła była
lepsza.

