
SCWEW -
ETAP 2 czyli
wkraczamy do
gry

Specjalnie dla Was i Waszych szkół
wyposażymy i uruchomimy
wypożyczalnie najnowocześniejszego
sprzętu wspomagającego i
asystującego - dopasowanego do
Waszych uczniów i szkół.
Dopasowanego do Was.

Zaprosimy Was do dyskusji nad tym co
ogranicza szkołę, a co sprawia, że ona rozkwita.
Nikt nie wie tego lepiej od Was - wspólnie
opracujemy zalecenia dla organizacji
przestrzeni organizacyjnej szkoły, zastanowimy
się jak dostosowywać treści programowe żeby
rozwijały to co rozwijać mają, wejdziemy w
metody pracy z grupą zróżnicowaną, a na
koniec zatrzęsiemy ocenianiem by wydobyć z
niego najlepsze owoce. Wszystko po to, by na
bazie Waszych doświadczeń powstały
rekomendacje dla organizacji edukacji
włączającej w innych placówkach.

Jak wiecie, żeby wspierać trzeba się
dobrze poznać. To nie teleporada, tutaj
musimy włączyć dobrą diagnostykę. Nie
po to żeby kogokolwiek ocenić, ale po to
żeby trafić ze wsparciem, nikogo nie
zostawić w tyle, ale także nikogo nie
przygnieść nadmiarem pomocy "na
wyrost". Zaprosimy małe grupy nauczycieli,
uczniów, rodziców i pracowników
administracji i obsługi do jednodniowej
pracy nad mapą szkoły. 

Dla wszystkich nauczycieli objętych
wsparciem SCWEW utworzone i
udostępnione zostanie laboratorium
neuroedukacji gdzie wspólnie ze
specjalistami i ekspertami będzie
można eksplorować bezdroża
edukacji, szukać inspiracji i
testować nowe technologie. Jeśli
nigdy nie próbowałeś biofeedback'u
- to tu będziesz mógł z nim i innymi
technologiami eksperymentować do
woli.
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Nowy sprzęt - nowe wyzwania.
Nie będziecie w tym sami - dla
Was opracowane będą e-
kursy, kursy stacjonarne i
uruchomione zostaną dyżury
techniczne i merytoryczne.
Jesteśmy by służyć i wspierać.

To pierwszy z programów
wielospecjalistycznego wsparcia dla
rodziców i uczniów oferowany przez
SCWEW. Jego celem jest zapewnienie
dostępu do konsultacji ze specjalistami
zewnętrznymi, dodatkowe zajęcia
rewalidacyjne, instruktarze i treningi
dostępne stacjonarnie i zdalnie. To
także szkolenia i konsultacje dla
nauczycieli ze specjalistami różnych
dziedzin organizowane po to, żeby
żaden nauczcyciel nie czuł się sam w
swojej pracy. Bo ta praca jest
ogromnie ważna

Wspólnie poszukamy najlepszej strategii
opracowywania IPET i WOPFU i razem
stworzymy najbardziej użyteczną ich wersję.
Kluczem jest użyteczność, która oszczędza
papier i nerwy a wspiera uczniów i
nauczycieli. Pomożemy w opracowywaniu
IPET i prowadzeniu działań diagnostycznych
w WOPFU, tak żebyście mogli skupić się na
tym co robicie najlepiej - na uczeniu i
rozwijaniu potencjału uczniów.

Wszyscy dobrze wiemy jaką
inspiracją i "kopem" do pracy jest
spotkanie z kimś wyjątkowym - w
ramach szkoły mistrzów raz na
kwartał zorgniazujemy krótkie acz
treściwe spotkanie właśnie z kimś
wyjątkowym. Z postacią świata
eduakcji i wychowania, która
potrafi zatrząść systemem w
posadach. Po to żeby
rozmawiać, dyskutować i
inspirować się do nieustającego
rozwoju.
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Projekty inkluzyjne
Edukacja włączająca - to nie założenie
legislacyjne, to nie koncept teoretyczny, to
zmiana społeczna w postrzeganiu
niepełnosprawności, która dzieje się tylko w
kontakcie i to zaangażowanym kontakcie.
W tym celu opracowaliśmy kilka projektów
dla uczniów - "Szkoła bohaterów";
"Akademia rozwoju innowacji i
kreatywności" czy "Zróbmy coś pięknego" to
przestrzenie dla młodych ludzi w których
mogą zrobić coś istotnego dla siebie i
świata a zarazem doświadczyć współpracy
z uczniami ZSS4. Doświadczyć niezwykłego
świata miłości i akceptacji.

SCWEW 
to projekt
stworzony przez
nauczycieli dla
nauczycieli.


