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IIntegracja wymaga od nauczyciela wiary, że wszyscy uczniowie mają coś  ważnego do
zaoferowania w klasie i że naprawdę lepiej jest uczyć się razem. Dzięki tej e-książce mamy nadzieję
osiągnąć następujące cele:
1. Przeniesienie doświadczeń uczniów do świata cyfrowego.
2. Poprawa w zakresie integracji uczniów i promowanie integracji cyfrowej w szkołach partnerskich
3. Promowanie równości i integracji w edukacji, umożliwiającej nauczanie wysokiej jakości dla
wszystkich;
E-book to kreatywny sposób uczenia się, łączący umiejętności ICT i tworzący coś nowego.
Podczas tworzenia tego ebooka uczniowie z Rumunii, Polski, Turcji, Portugalii i Macedonii Północnej
mogli poszerzyć swoje doświadczenie, wykorzystać wyobraźnię, zaakceptować różnice między nimi,
współpracować, rozwijając umiejętności międzykulturowe, społeczne i komunikacyjne. Uczniowie
nauczyli się, że dobrze jest być innym i że każdy zasługuje na równe szanse nauki, zabawy, życia. Mieli
szansę stworzyć coś nowego, pokazać innym, że RAZEM mogą odnieść sukces i stworzyć LEPSZY świat
dla każdego.  
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Oświadczenie ucznia ze Szkoły
Podstawowej SEN

„D-r Zlatan Sremec” - Skopje
 

„Jako uczestnik działań
projektowych mogę powiedzieć, że

w otoczeniu wszystkich dzieci,
uczestników projektu czułam się
sobą, czułam się akceptowana i

szczęśliwa ”.



We  wszystkich  zajęciach  i  warsztatach  uczestniczyły  zarówno
dzieci  niepełnosprawne ,  jak  i  zdrowe .

Ich  wspólna  praca  i  współpraca
pokazały  nam ,  że  integracja  jest  ważna  dla  ludzkiego  rozwoju ,

tworzy  nową  przestrzeń ,  lepszą  dla  wszystkich .

Możemy  być  bardziej  zintegrowani  i  zacznijmy  od  nas .
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PRZYJAŹŃ BEZ UPRZEDZEŃ

„Bardzo lubię przebywać z innymi dziećmi, pracować razem,
bawić się, dobrze się bawić”. powiedział Denis,  uczeń

drugiej klasy w School Center for Inclusive
Education-Tg-Jiu.
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Uczniowie  zdobyli  nowe
doświadczenia ,  wiele  się

nauczyli ,
mogli  rozwijać  przyjaźń

bez  uprzedzeń ,  doskonali l i
swoje  umiejętności

cyfrowe  i
rozmawiali  o  integracji

społecznej .
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„W  lutym  2020  roku
pojechaliśmy  do  Macedonii ,
aby  wziąć
udział  w  spotkaniu  z
uczniami  ze  szkół
partnerskich .  Była  to  dla
nas  doskonała
okazja  do  integracji ,
poznania ,  co  oznacza
niepełnosprawność
ruchowa ,  z  jakimi
trudnościami  borykają  się
osoby  niepełnosprawne  i  co
możemy  zrobić ,  aby  ułatwić
im  życie .  To  była  dla  nas
bardzo  ważna  lekcja  ” .



„Corocznie  w  naszej  szkole
organizujemy  Dzień  Języków  Obcych .

Uczniowie  wspólnie
przygotowują  dania  z  różnych  krajów
europejskich ,  plakaty  i  prezentacje

wideo .

Następnie  odbywa  się  konkurs
językowy  .W  tym  dniu
porozumiewamy  się

tylko  w  języku  angielskim  lub
niemieckim .  Jesteśmy  razem .  To

naprawdę  świetna  lekcja
i  zabawa !
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„Co  roku  przed  Bożym
Narodzeniem  uczniowie

spotykają  się  w
szkole  wspólnie

przygotowując  świąteczne
potrawy ,  otrzymują  i

wręczają  prezenty ,  wspólnie
śpiewają  kolędy  i

przygotowują  przedstawienie
o  narodzinach

Chrystusa .  Najważniejsze  jest
to ,  że  możemy  razem  spędzić

wspaniały  czas  i
kultywować  naszą  przyjaźń  ” .



Uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  często
czują  się  odizolowani  społecznie  i  mają  trudności  z

nawiązywaniem  przyjaźni  z  rówieśnikami .  Rozwijając  kluczowe
umiejętności  społeczne ,  dzieci  te  mogą  zdobyć

tyle  samo  przyjaciół ,  co  ich   koledzy  z  klasy .

Dla  dzieci  po  obu  stronach  tych  relacj i  uczenie  się ,  jak
przyjmować  perspektywę  drugiej  osoby ,  jest  cenną

umiejętnością  życiową ,  którą  oboje  będą  mogli  wnieść
ze  sobą  w  dorosłość .
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ROZWÓJ  UMIEJĘTNOŚCI  CYFROWYCH
 

„Mój  kolega  jest  na  wózku  inwalidzkim .  Jego  najlepszym
przyjacielem  jest  komputer .  Chciałem  go  narysować ! ”  ,

powiedziała  Bianca ,  uczennica  Szkoły  Edukacji
Włączającej  Tg-Jiu .
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„Lubię  dużo  rozmawiać  z  przyjaciółmi  i
dlatego  uwielbiam  Facebooka ”  -

powiedziała  Ionela ,  uczennica  School  Center  for  Inclusive
Education-Tg-Jiu
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„Podobało  mi  się  rysowanie
z  moim  nowym

przyjacielem ,  którego
poznałem  dzisiaj  w  pracy .

Bawil iśmy  się  dobrze ,  a
nasz  rysunek  jest
najpiękniejszy ”  -

powiedział  Mihai ,  uczeń
School  Center  for  Inclusive

Education-Tg  –Jiu  . .

WARSZTATY
INTEGRACYJNE

„Bardzo  lubię  piłkę
nożną  i  chciałbym  grać
ze  wszystkimi  dziećmi
z  sąsiedztwa .  Czasami
chcą  mnie  w  drużynie  i

jestem  bardzo
szczęśl iwy ,  innym

razem  nie  chcą  mnie  i
jestem  bardzo  smutny ”

-  powiedział  Andrei ,
uczeń  w  School  Center

for  Inclusive
Education . -Tg-Jiu  .
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Integracja  społeczna
 YILDIZ  ENTEGRE  MESLEKİ  VE  TEKNİK  ANADOLU  LİSESİ

W  ramach  akcji  integracji
społecznej  w  naszej  szkole
zorganizowaliśmy  przyjęcie

urodzinowe  dla
80- latki  z  naszej  okolicy .  

 Betül  ŞATIR  12-E  

Wspólnie  z  uczniami
z  biedniejszych  rodzin  i

ich  rodzicami
obejrzeliśmy  

 przedstawienie
teatralne  w  ramach

naszej
kampanii  na  rzecz

integracji  społecznej .
Simge  ŞAHİN  12-F  
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PRZYJAŹŃ   YILDIZ
ENTEGRE  MESLEKİ

 VE  TEKNİK
ANADOLU

“Życie  jest  lepsze  z
przyjaciółmi .

Podczas  projektu
mieliśmy
naprawdę

wspaniałych
przyjaciół . ”  

Seher  OSKAN  12-E
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“Zawsze
jest  dobrze  być  z
przyjaciółmi . ”  

 Bilal  SANAT  9-B



Przyjaźń  to  większe  stwierdzenie .  Wiele  osób  to  koledzy ,

ale  nie  są  oni  przyjaciółmi .  Wiele  osób  to  krewni ,  a  nie
przyjaciele .  Pracuje  ze  sobą  wiele  osób ,  które  nie  są

przyjaciółmi .  Możesz  kogoś  docenić  lub  podziwiać ,  ale  to
nie  czyni  go  przyjacielem .
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KOMPETENCJE
 CYFROWE

“Jako  uczniowie
uczestniczymy  w

każdym  etapie  tworzenia
programu  telewizyjnego  i
to  daje  nam  odwagę ,  by

robić  więcej  w  prawdziwym
życiu ”

   Mert  ÖZEN  z  klasy  11-B

Głosujemy  na
przedstawiciela

uczniów  na  platformach
cyfrowych .

Yaren  TOMAKİN  z  klasy
11-F  mówi :

„Dzięki  tej  metodzie
otrzymujemy

natychmiastowe
rezultaty  i  to  jest  bardzo

ekscytujące ! ”
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„W  naszym  studio
telewizyjnym

przygotowujemy
własne  programy ”  

Yusuf  POLAT  z  klasy
11-B  

W  każdej  klasie  mamy
tablice

interaktywne ,  które  są
podłączone  do

Internetu .  

 „Niektóre  lekcje  są
przyjemniejsze ,  gdy

pracujemy  z  tablicami
interaktywnym  i

dzięki  nim  możemy
rozwijać  nasze

kompetencje  cyfrowe ”   

Sıla  Demirel  z
klasy  9-B
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  Rysunki  w  tym  e-booku
zostały  wykonane  przez

uczestników  podczas  działań
projektowych

Wiele  można  się  nauczyć  od  kredek :

niektóre  są  ostre ,  niektóre  są  ładne ,

niektóre  są  nudne ,  inne  świecące ,

niektóre  mają  dziwne  nazwy ,  ale
wszystkie  nauczyły  się  mieszkać
razem  w  tym  samym  pudełku .

Nie  powinno  mieć  znaczenia ,  jak
wolno  dzieci  się  uczą ,  o  i le

zachęcamy  je ,  aby  nie  przestawały
się  uczyć .

Nie  powinno  mieć  znaczenia ,  jak
wolno  dzieci  się  uczą ,  o  i le

zachęcamy  je ,  aby  nie  przestawały
się  uczyć
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Włączanie  

jest  okazją  do  bycia  razem ,  a  nie  do
oddalania  się  od  siebie .

Jedną  z  podstawowych
ludzkich  potrzeb  jest

poczucie  przynależności .

Wszyscy  chcemy  być
włączeni ,  kochani  i

szanowani .

 Wszyscy  chcemy  mieć
przyjaciół .  I  wszyscy  chcemy
mieć  poczucie ,  że  nasz  wkład

jest  ważny .
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I  wszyscy  mamy  w  sobie  moc ,  aby  przyczynić  się  do
zaspokojenia  tej  potrzeby

w  otaczających  nas  ludziach . .

 

Kiedy  staramy  się  poznać  punkty  widzenia  innych  ludzi ,
uwzględniać  je  i  zrozumieć  tych ,  którzy

różnią  się  od  nas ,  wszyscy  stajemy  się  lepsi .
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Kiedy  edukacja  włączająca  jest
w  pełni  akceptowana ,

odrzucamy  założenie ,

że  dzieci  muszą  być
“normalne ” ,  aby  mieć  swój

wkład  w  otaczający  nas  świat .

Zaczynamy  wychodzić  poza
myślenie  o  typowych

sposobach  stawania  się
wartościowymi  członkami
społeczeństwa ,  a  robiąc  to ,

zaczynamy  uświadamiać
sobie ,  że  zapewnienie
wszystkim  dzieciom

autentycznego  poczucia
przynależności

jest  celem  możliwym  do
osiągnięcia .

Wszyscy  jesteśmy  różni ,  ale  wszyscy  jesteśmy  też  wyjątkowi .  Życie
byłoby  nudne  bez  różnorodności .  Pomyślmy  o  tym  jak  zabawne  i
interesujące  jest  odkrywania  różnych  części  świata ,  poznawanie
innych  kultur ,  ujrzenie  piękna  w  różnych  kolorach  skóry  i  rysach

twarzy .  Większość  ludzi  lubi  różnorodność  w  wielu  aspektach  swojego
życia ,  takich  jak  jedzenie ,  ubranie ,  hobby  i  zainteresowania ,  ale

pomimo  tego  oczekują ,  że  ludzkość  będzie  taka  sama .  Ale  tak ,  to  nie
działa .  Nawet  zwierzęta  występują  w  wielu  gatunkach ,  tak  to  po

prostu  działa .
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Chcemy  kultury ,  która
obejmuje  wszystkich  i  w

której  każdy  ma  swój  udział .
Gdzie  każdy  może  rozwijać

się  i  odnieść  sukces .

Musimy  dać
sobie  przestrzeń  do
rozwoju ,  do  bycia

sobą ,  do
doświadczania
różnorodności .

Musimy  dać  sobie
przestrzeń ,  abyśmy

mogli  dawać  i
otrzymywać  takie

piękne  rzeczy  jak  idee ,

otwartość ,  godność ,

radość  i  integrację .
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Bohater  jest  zwykłym  człowiekiem ,  który
znajduje  si łę ,  aby  przetrwać  i  wytrwać
pomimo  otaczających  go  przeszkód .

Ty  możesz  zrobić
różnicę .  Przez  większą

część  czasu  to  nie
będzie  nic  wielkiego ,

może  nawet  nie  będzie
tego  widać .  Ale  będzie
to  miało  znaczenie .

Prawdziwy  bohater  nie  jest  mierzony  wielkością  swojej
si ły ,  ale  si łą  swojego  serca .

„Niektórzy
ludzie  nie  wierzą  w

superbohaterów ,  ale  oni
nie  poznali  mojej

mamy . ”

„Bedę  mówić  za  Ciebie ,

będę  walczyć  o  Ciebie ,

będę  Cię  wspierać ,  będę
Cię  bronić ,  abyś

pewnego  dnia  mógł
zrobić  to

dla  siebie . ” -  Twoja
Mama .
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RÓŻNORODNOŚĆ  OZNACZA  SIEDZIEĆ
PRZY  TYM  SAMYM  STOLE ,

WŁĄCZANIE  TO  POSIADANIE
GŁOSU ,  A  PRZYNALEŻNOŚĆ  TO  MIEĆ

GŁOS ,  KTÓRY  JEST  SŁYSZALNY ! !

„Naszym  zadaniem  jest  uczyć  dzieci  te ,  które  mamy .  

Nie  te ,  które  mieliśmy .  Nie  te ,  które  chciel ibyśmy  mieć .

Te ,  które  mamy  w  tej  chwil i…”

Włączanie  … Twoje ,  Moje ,  Nasze
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I  na  koniec ,  wszyscy  się  zgadzamy ,  że
„Tylko  RAZEM  możemy  uczynić  świat  

lepszym  miejscem  dla  nas  wszystkich . „
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