
 

 

 

 

Projekt o numerze EOG/21/K1/D1/W/0013 i tytule „Norweskie innowacje w pracy 

z uczniami z trudnościami w uczeniu się i niedostosowaniem społecznym” realizowany jest w 

ramach PROGRAMU EDUKACJA. I.2 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-

2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, pomiędzy Ministrem 

Inwestycji i Rozwoju, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego a Operatorem 

Programu.  

Projekt o numerze EOG/21/K1/D1/W/0013  i tytule „Norweskie innowacje w pracy z uczniami 

z trudnościami w uczeniu się i niedostosowaniem społecznym” korzysta z dofinansowania o 

wartości 8010,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy 

EOG. Celem niniejszego projektu jest rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu 

(inclusive education).  

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy 

zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: 

ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji 

dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i 

Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE 

w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 

3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze 

EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:  

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;  

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;  

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;  

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;  

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.  

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których 

wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów 

określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w 

których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 

 

Główne cele wizyty pod kątem rozwoju zawodowego uczestników:  

1. Rozwój kompetencji zawodowych w obszarze edukacji włączającej w kształceniu 

zawodowym na przykładzie pracy Stend Vidaregåande Skule w Fana, w Norwegii.  

2. Adaptacja do własnej praktyki poznanych narzędzi diagnozy, oceniania kształtującego i 

sumatywnego.  

3. Poszerzenie oferty wsparcia dla szkół z wysokim odsetkiem uczniów z niepowodzeniami w 

szkole oraz podjęcie współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji włączającej i ”child 

welfare education”.   

 


