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Wszystkie działania w pierwszym roku projektowym realizowane były wirtualnie. Nie udało się 

zorganizować żadnego nauczycielskiego spotkania na żywo, ze względu na sytuację 

pandemiczną na świecie. Odwołano konferencję w Belgii jesienią 2020r., a kolejną, która miała 

odbyć się na Węgrzech wiosną 2021r, przesunięto na jesień. Pomimo tych trudności, wszyscy 

instytucje partnerskie były ze sobą w stałym kontakcie i w miarę możliwości realizowały 

zaplanowane działania.  

 

Działanie 1. Od początku lutego do końca września 2021r. otwarte były ankiety o społeczności 

włączającej dla osób LGBT+, przygotowane przez uczelnie belgijską i niderlandzką z myślą o 

szkołach, uczelniach i osobach zaangażowanych w ich funkcjonowanie na różne sposoby. Jej 

wyniki zostaną opracowane i opublikowane do końca roku kalendarzowego.  

Ekipa ALL INC! BDNR przygotowała specjalny filmik zachęcając do udziału w ankiecie, jest on 

dostępny na bednarskim kanale YouTube: https://youtu.be/31te15MdEok  

Link na post na stronie internetowej szkoły:  

https://bdnr.pl/erasmus-all-inc-europejska-ankieta-nt-szkoly-inkluzywnej  

 

Działanie 2. W II semestrze bieżącego roku szkolnego szkoły pracowały nad wizją szkoły 

włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób LGBT+. Pierwszy etap to praca nad 

postulatami krajowymi, następnie dane od wszystkich szkół zostaną zebrane i na ich podstawie 

opracowana będzie Europejska wizja szkół przyjaznych dla osób LGBT+.  

Ponadto, w każdej szkole partnerskiej powołani zostali Ambasadorowie i Ambasadorki ALL 

INC!, współpracę których koordynuje szkoła belgijska, używając platformy eTwinning.  

https://youtu.be/31te15MdEok
https://bdnr.pl/erasmus-all-inc-europejska-ankieta-nt-szkoly-inkluzywnej


 

Działanie 6. W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 zostanie zainicjowane działanie 

projektowe polegające na współtworzeniu przez wszystkie szkoły i uczelnie partnerskie kolekcji 

osobistych świadectw, związanych z przeżyciami i przemyśleniami osób LGBT+. Polska część 

została nazwana „Chcę Ci coś o-powiedzieć”. Zebrane materiały docelowo będą stanowiły 

część europejskiej e-kolekcji „The Human Library”. Działanie to będzie realizowane do końca 

projektu tzn. do 31 sierpnia 2023. 

Link na post na stronie internetowej szkoły: https://bdnr.pl/chce-ci-cos-o-powiedziec 

Link na filmik promujący działanie: https://youtu.be/Ws2BxhCV6Z0  

 

 

 

 

 

ekipa ALL INC! na spotkaniu w Budapeszcie, wrzesień 2021 

https://bdnr.pl/chce-ci-cos-o-powiedziec
https://youtu.be/Ws2BxhCV6Z0

