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Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty wszyscy 

 
 
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że w październiku 2015 r. w Luxemburgu, jako jedno z oficjalnych wydarzeń 
prezydencji luksemburskiej, odbędzie się po raz czwarty „Europejskie Wysłuchanie Młodzieży  
w Parlamencie Europejskim" organizowane przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb  
i Edukacji Włączającej. 
 
Celem organizowanego cyklicznie - co 4 lata - Wysłuchania Młodzieży jest umożliwienie młodym 
ludziom z całej Europy wymiany zdań i opinii nt. edukacji włączającej w oparciu o ich własne 
doświadczenia, a władzom poszczególnych krajów i członkom Komisji Europejskiej, którzy 
uczestniczą w Wysłuchaniu -daje możliwość poznania poglądów młodych ludzi na zmiany 
zachodzące w systemach edukacyjnych. 
 
Delegaci poszczególnych krajów będą mieli czas na przedyskutowanie w zespołach 
międzynarodowych określonych zagadnień, ustalenie wspólnego stanowiska, a następnie 
przedstawienie go podczas Wys łuchania w Parlamencie. Zadaniem młodzieży będzie także 
przygotowanie materiałów ilustrujących, jak w ich szkole rozumiana jest edukacja włączająca. Podczas 
Wysłuchania planowana jest dyskusja i opracowanie przez m łodych ludzi kryteriów, jakie powinna 
spełnić każda szkoła włączająca w Europie. 
 
Przedstawiony przez młodzież punkt widzenia brany jest pod uwagę przy wytyczaniu dalszych 
kierunków rozwoju edukacji włączającej w krajach UE i polityki oświatowej zwiększającej szansę 
edukacyjne wszystkich uczniów. 
 
Każdy z krajów członkowskich Agencji ma możliwość wydelegowania do udzia łu w Wys łuchaniu 
2 uczniów w wieku 14 -15 lat wraz z opiekunem. Uczniowie,  z których jeden jest uczniem  
z niepełnosprawnością, by móc podzielić się swoim doświadczeniem, powinni uczęszczać 
do tej samej klasy w szkole, która realizuje edukację włączającą.Zadaniem  
Delegatów po powrocie do swojego kraju będzie upowszechnianie zdobytego podczas Wysłuchania 
doświadczenia i podjętych uzgodnień. Oczekuje się, że będą oni ambasadorami idei „szkoły dla 
wszystkich”. 
 
Przewidziano, że efektem Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim będzie dokument 
końcowy - „Deklaracja luksemburska", który zostanie rozpropagowany w poszczególnych krajach  
w ich językach narodowych. Planowane jest także opracowanie logo, które każda europejska szkoła 
będzie mogła otrzymać po spełnieniu kryteriów „szkoły włączającej", zaproponowanych przez młodzież 
podczas Wysłuchania. 
 
Chcąc zwrócić uwagę na głos młodzieży i upowszechnić ideę edukacji włączającej, zwracam się  
do Państwa Kuratorów z uprzejmą prośbą o zorganizowanie wojewódzkiego etapu konkursu  

(w załączeniu do pisma Regulamin konkursu dotyczącego wyłonienia delegacji młodzieży  

na „Europejskie Wysłuchanie Młodzieży”) mającego na celu wyłonienie trzyosobowej delegacji (dwóch 
uczniów w wieku 14-15 lat wraz z opiekunem) z gimnazjum realizującego edukację włączającą, która 
wyrazi chęć ubiegania się o możliwość reprezentowania polskiej młodzieży podczas Wysłuchania, 
prezentując swoje doświadczenia i propozycje w zakresie upowszechniania  jego efektów.   
Organizator warsztatów pokrywa wyłącznie koszty  pobytu delegacji w Warszawie (nie ma 
zwrotu kosztów podróży).  
 
Wyłonienie delegatów nastąpi w drodze wyboru spośród zgłoszonych przez Państwa Kuratorów 
delegacji. Zgłoszenia należy przesłać do 27 marca br. Wraz z informacją dotyczącą potrzeb  
w zakresie dostępności/dostosowań osób wchodzących w skład delegacji. 
Wytypowane przez Państwa delegacje z poszczególnych województw zaproszone zostaną  
na warsztaty, podczas których uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania propozycji swoich 



szkół w zakresie działań upowszechniających ideę Wysłuchania i edukacji włączającej. 
Koszty przejazdu i pobytu delegacji w Luksemburgu pokrywa organizator. 
 
W załączeniu przesyłam regulamin konkursu oraz ramowy harmonogram pobytu w Warszawie  
w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. 
 
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panią Katarzyną Tyczką,  
tel. 22 34 74 551, e-mail: Katarzyna.Tyczka@men.gov.pl. 
 

 

 
 

Z upoważnienia  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
         Tadeusz Sławecki  

        SEKRETARZ STANU 



 



Regulamin konkursu 

dotyczącego wyłonienia delegacji młodzieży na „Europejskie Wysłuchanie 

Młodzieży" 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. 

2. W konkursie może wziąć udział gimnazjum ogólnodostępne realizujące edukację 
włączającą, wskazane przez kuratora oświaty. 

3. Szkołę reprezentuje delegacja złożona z dwóch uczniów (uczennic) klasy II lub III 
gimnazjum ogólnodostępnego, w którym prowadzona jest edukacja włączająca - 
1 uczeń pełnosprawny i 1 uczeń niepełnosprawny uczęszczający do tej samej klasy 
wraz z nauczycielem opiekunem. 

4. Z każdego województwa kuratorośw^ 
konkursu lub innym trybie) iTyptiJeTe^olGdziału w centralnej części konkursu. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu delegacji z poszczególnych województw 
do Warszawy. 

6. Informację o wytypowanej przez kuratora oświaty do udziału w centralnej części 
konkursu    szkole    należy   przekazać   do    Departamentu    Zwiększania    
Szans 
Edukacyjnych MEN^doJ^ powinna zawierać: dane szkoły, 
imię i nazwisko dyrekSc^^                                 opiekuna, imiona i 
nazwiska uczniów 
wchodzących w skład delegacji, zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczniów na 
wyjazd do Warszawy oraz w przypadku wygrania konkursu wyjazd do Luksemburga 
w październiku 2015 r. (przewidywany termin: 15-16 października 2015 r.), zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, 
dane kontaktowe wraz z informacją dotyczącą potrzeb w zakresie dostępności osób 
wchodzących w skład delegacji. 

7. Kurator oświaty przy wyborze gimnazjum uwzględnia następujące kryteria: 
 

- w  edukację   włączającą   angażowana  jest   cała   społeczność   
szkolna   - 
uczniowie, rodzice i nauczyciele, 

- szkoła współpracuje z innymi podmiotami, 

- szkoła przedstawi prezentację multimedialną wraz z wystąpieniem (w sumie 3 
minuty), zawierające odpowiedzi na następujące pytania, wypracowane przez 
całą społeczność uczniowską: 

„Na czym - Waszym zdaniem - polega edukacją włączająca?" 

„W jaki sposób edukacja włączająca jest lub powinna być wprowadzana 
w Waszej szkole?" 

„Jakie są - Waszym zdaniem - najważniejsze korzyści, jakie daje (lub 
mogłaby dawać) edukacja włączająca, i jakie wiążą się z nią wyzwania?" 

„Co możemy zrobić, aby jak najwięcej uczniów mogło korzystać z edukacji 
włączającej?" 

„Jak szkoła będzie upowszechniać rekomendacje wypracowane podczas 
Wysłuchania Młodzieży w Luksemburgu?" 

8. Gimnazjum, które chce wziąć udział w centralnym etapie konkursu akceptuje jego 
warunki: 



 

- szkoła typuje delegację składającą się z 2 uczniów uczęszczających do klasy 

II lub III gimnazjum (1 uczeń niepełnosprawny i 1 uczeń pełnosprawny) oraz 1 

dorosłego opiekuna, który posługuje się językiem angielskim na poziomie 

komunikatywnym, 

członkowie delegacji (w przypadku uczniów rodzice) oraz dyrektor szkoły 

wyrażają zgodę na przyjazd do Warszawy w terminie wskazanym przez 

organizatora (w dniach 8-9 kwietnia br.) na warsztaty i podsumowanie 

konkursu (wyjazd dwudniowy) oraz, w przypadku wygrania konkursu, na 

wyjazd do Luksemburga (15-16 października br.), 

- szkoła wytypowana przez kuratora oświaty do 27 marca br. prześle do 

Departamentu    Zwieszania    Szans    Edukacyjnych    MEN    

przygotowaną 

prezentację konkursową, odnoszącą się do odpowiedzi na ww. pytania, 

i zaprezentuje swoje wystąpienie przed Jury konkursu w czasie  pobytu 

w Warszawie, 

- MEN ponosi koszty organizacji pobytu delegacji w Warszawie (8-9 kwietnia 

br), 

- MEN nie ponosi kosztów przejazdu delegacji do Warszawy i z Warszawy, 

- koszty przelotu i pobytu w Luksemburgu uczniów oraz pobytu opiekuna 

ponosi Europejska Agencja; koszty przelotu opiekuna oraz ubezpieczenia 

delegacji ponosi MEN. 
 

9. Wyłonienie delegatów biorących udział w Wysłuchaniu nastąpi w drodze wyboru 

zgłoszonych przez kuratorów oświaty delegacji uczniów gimnazjum (z każdego 

województwa 1 delegacja). 

10. Jury powołane przez Ministra Edukacji Narodowej dokona wyboru najciekawszego 

pomysłu na udział w Wysłuchaniu i upowszechnianie jego idei. 

11. Wytypowana  przez Jury delegacja wyjedzie do  Luksemburga.  Koszty 

wyjazdu 

delegacji pokrywa organizator. 

12. Delegacje   wojewódzkie   zaprezentują   swoje   wystąpienie   w   czasie   

pobytu 

w Warszawie (8-9 kwietnia 2015 r.) przed Jury konkursu. 



Harmonogram organizacji warsztatów i podsumowania konkursu 

8 kwietnia 2015 r, godz. 12.00 - 19.00 (Sulejówek) 

• przyjazd delegacji szkolnych ok. g. 12.00 

• obiad 

• warsztaty w 3 grupach 

• kolacja, nocleg 

9 kwietnia 2015 r, godz. 8.00 - 14.00 

• śniadanie 

• przejazd delegacji szkolnych do MEN 

• przedstawienie podsumowania warsztatów 

• wystąpienia członków jury 

• prezentacje szkolne (5-minutowe) 

• obrady jury, w tym czasie np. zwiedzanie budynku MEN przez delegacje  
szkolne 

• ogłoszenie wyników jury, wręczenie pamiątkowych dyplomów 

• obiad 


