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OPIS PROJEKTU 
Projekt „Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim” ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-
POWR.02.10.00-00-1021/21-00. 
Projekt ten zakłada zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej przedstawicieli kadr systemu oświaty, 
zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, 
przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów województwa dolnośląskiego.  

CELE I EFEKTY PROJEKTU 
Do końca sierpnia 2023 roku minimum 1905 osób (w tym 1602 kobiet i 303 mężczyzn) spośród 2116 
objętych wsparciem przedstawicieli kadr z woj. dolnośląskiego zaangażowanych w zadania związane z 
realizacją edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO) 
podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej 

GRUPA DOCELOWA 
- pracownicy Kuratorium Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego,  
- pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli,  
- nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów 

ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych realizujących 
kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 
Realizacja doradztwa i szkoleń dla: 
• pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede 

wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, 
realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 

• pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach 
po 2 dni szkoleniowe) 

• nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 
artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów 
ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum 
ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia  (szkolenia 45 godzinne, realizowane 
w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 

• Każdy UP będzie mógł skorzystać z 3 godz doradztwa z zakresu edukacji włączającej 

OKRES REALIZACJI 
01.09.2021-31.08.2023 
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REALIZATORZY 

Projekt realizowany w partnerstwie:  
Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie. Ewa Węgrzyn-Jonek.  
PDN Edukacja teraz. Szkolenia-Doradztwo-Doskonalenie w Wałbrzychu 
al. Wyzwolenia 4 
58-300 Wałbrzych 
hNp://www.edukacjateraz.pl/ 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni” 
ul. Grzybowska 56, 
00-844 Warszawa 
hmps://www.akademiamddp.pl 

KONTAKT 
Kontakt (dni robocze w godz. 9:00-15:00 w dni robocze) 
517 147 721  
512 249 363 
22 208 26 74  
wlaczajaca.dolnoslaskie@akademiamddp.pl 

LINK DO STRONY PROJEKTU 
hmps://wlaczedukacje.pl/dolnoslaskie/ 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: 
hmps://wlaczedukacje.pl/formularz-zgloszeniowy-dolnoslaskie/ 
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