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Projekt
Celem projektu „Moja Praca Moja Przyszłość” jest doskonalenie praktycznej i zawodowej
edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która umożliwi im płynne przejście z
edukacji szkolnej do świata pracy zawodowej. Uczniowie szkół specjalnych zagrożeni są
niebezpieczeństwem wykluczenia, a ich szanse na rynku pracy są ograniczone.
Wyniki badań „Edukacja Zawodowa i Przysposabiająca do Pracy na polu działań Edukacji
Specjalnej w 2012 roku” stwierdzają: „osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
odniesieniu do rynku pracy przeważnie są zagrożone wykluczeniem społecznym.” Zatem
ważnym jest, by edukacja przysposabiająca do pracy i zawodowa były wysokiej jakości i
skrojone do indywidualnych potrzeb ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji
poszczególnych grup włączających osoby z niepełnosprawnościami.
W projekcie uczestniczą szkoły z pięciu krajów europejskich oraz Turcji. Materiały dotyczące
przykładów dobrych praktyk, metod pracy, podejścia oraz programów nauczania, będa zamieszczane
na stonie projektu. Materiały będą udostępniane w celu wdrażania edukacji o wysokiej jakości, która
służyć będzie podniesieniu kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz będzie
im pomagać w przejściu z procesu edukacji szkolnej do wykonywania zawodu.
Projekt bezpośrednio dotyczy około 900 uczniów oraz zatrudniających 300 nayczycieli specjalistów.
Zespół projektu stworzył bank zasobów i narzędzi – otwarte źródło zasobów (oer – open educational
resource), służące do wspierania, nauczania umiejętności praktycznych i zawodowych uczniów i osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Cele projektu
1. Ustanowienie silnego partnerstwa uczestniczących w projekcie szkół. Prowadzenie
edukacji na poziomie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz zawodowej ze
szczególnym
uwzględnieniem
programów
nauczania
dotyczących
szkół
przystosowujących do zawodu i zawodowych. Dostarczenie wysokiej jakości
edukacji, która służyć będzie podniesieniu kompetencji uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Umożliwienie uczniom łagodnego przejścia ze świata
szkoły do świata pracy.
2. Porównywanie i analizowanie programów zajęć szkolnych obejmujących umiejętności
praktyczne i zawodowe w szkołach specjalnych, dzielenie się spostrzeżeniami z
lokalnym samorządem, środowiskiem biznesowym, potencjalnymi pracodawcami,
organizacjami pozarządowymi, w celu wspierania uczniów w ich przechodzeniu z
edukacji szkolnej w pracę zawodową.
3. Położenie nacisku na używanie technologii informatycznych w nauczaniu.
4. Stworzenie banku informacji i narzędzi służącego do wspierania, nauczania
umiejętności praktycznych i zawodowych uczniów oraz osób dorosłych o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, używając nowoczesnych technologii informatycznokomunikacyjnych, tabletów, tablic interaktywnych, komunikacji augmentatywnej,
podejścia TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related
handicapped Children – Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i z Zaburzoną
Komunikacją), wizualizacji i strukturalizacji, wideo-modelingu.
5. Rozwijanie powszechnej metodologii edukacyjnej skupionej na przygotowaniu
uczniów do wykonywania zawodu, bazującej na wczesnym wdrażaniu umiejętności
samoobsługowych. Budowanie pozytywnego nastawienia, do pracy na każdym etapie
edukacji, kończąc na odniesieniu sukcesu w miejscu przyszłej pracy, zgodnie z
umiejętnościami ucznia.
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Wprowadzenie
Jaki jest cel edukacji? Dlaczego edukujemy dzieci niepełnosprawne ? Jaka jest ich
przyszłość ?
W kształceniu każdego dziecka, z dysfunkcjami lub bez, trzeba podążać za celem,
trzeba mieć wizję, która jest tworzona, zmieniana i dopasowywana w procesie
edukacji. Proces edukacji zależy od dziecka, jego osobistych i intelektualnych
predyspozycji, zainteresowań, jego mocnych stronach, słabościach, jego
słabościach, jak również na możliwościach i potencjale miejsca, w którym dziecko
się wychowuje. Należy przystosowywać wizję kształcenia do możliwości, jakie może
nam zapewnić polityka państwa dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Pomijając fakt czy dziecko niepełnosprawne będzie miało możliwość wykonywania
pracy w zakładzie pracy chronionej, czy zostanie w domu lub też będzie przebywało
w instytucjach wsparcia osób niepełnosprawnych, istnieją umiejętności, które każde
dziecko powinno nabyć na drodze edukacji szkolnej.
To dlatego ten właśnie projekt skupia się na metodach i obszarach, które są
niezbędnymi elementami edukacji i szkolenia zawodowego uczniów.
Przygotowanie przedzawodowe uczniów w kontekście celów projektu, zaczyna się
od wczesnego wieku dziecięcego, ponieważ
nabywanie umiejętności
samoobsługowych, umiejętności zabawy, umiejętności społecznych i szkolnych w
toku edukacji wraz z rozwijaniem umiejętności motorycznych, są niezbędnymi
elementami koniecznymi do ćwiczenia umiejętności zawodowych, zgodnie z
wyborem, możliwościami i zainteresowaniami ucznia.
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Skupiliśmy się na sferach:1

UMIEJĘTNOŚCI
SAMOOBSŁUGI
UMIEJĘTNOŚCI
ZABAWY

Higiena, jedzenie, ubieranie się, wykonywanie czynności
codziennych
Naśladowanie czynności dorosłych, powiązanie
kreatywności z zainteresowaniami dziecka, wspieranie
rozwoju dziecka w każdej sferze

UMIEJETNOŚCI
MOTORYCZNE

Radzenie sobie z prostymi ruchami jako wymóg
niezbędny dla doskonalenia umiejętności zabawy,
samoobsługi i umiejętności zawodowych

UMIEJETNOŚCI
SPOŁECZNE

Stosowanie się do zasad i reguł zachowania w
otaczającej społeczności

UMIEJĘTNOŚCI
SZKOLNE

Umiejętność czytania, pisania i liczenia jako umiejętności
potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w życiu,
umiejętność podejmowana decyzji i dbanie o rozwój
osobisty

UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWE

Ściśle związane z powyższymi umiejętnościami, uczą
wytrwałości, konsekwencji, dokładności

https://myworkismyfuture.eu/uk/

1
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Zasady efektywnego nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną 2

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nauczane są z wykorzystaniem tych
samych metod i strategii nauczania jak osoby z nadpobudliwością/deficytem uwagi i
autyzmem.
MAŁE KROKI – każde zadanie jest podzielone na etapy i wprowadzane stopniowo,
aby uniknąć niepotrzebnego obciążania ucznia. Kiedy uczeń opanuje część,
przechodzimy do kolejnego etapu.
NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE – większość ludzi może być zakwalifikowana
jako kinestetycy. Oznacza to, że najlepiej przyswajają wiedzę poprzez bezpośrednie
doświadczenie. Długie werbalne polecenia i abstrakcyjne wywody są nieefektywne
dla większości uczniów.

POMOCE WIZUALNE – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uzyskują
najlepsze wyniki, gdy informacja jest oparta na konkrecie (istniejącym przedmiocie,
rzeczy, zjawisku), który można obserwować. Wsparcie wizualne może obejmować
rysunki, zdjęcia i filmy wideo. Wizualizacja ma jeszcze jedną zaletę, uczeń wie czego
lub wykonania jakiej czynności się od niego oczekuje.

NATYCHMIASTOWA INFORMACJA ZWROTNA – umożliwia uczniowi z
niepełnosprawnością intelektualną powiązanie swojego zachowania z reakcją
nauczyciela prowadzącego lekcję. Spóźniona informacja zwrotna utrudnia uczniowi
powiązanie przyczyny i skutku. W rezultacie oczekiwane przez nauczyciela efekty
mogą się nie pojawić.

2

RAYNOLDS, T, C. E. ZUPANICK a M. DOMBECK. 2013. Effective Teaching Methods For People With Intellectual Disabilities.
[online][cit 2016-4-10] Dostupné na: https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-with-intellectualdisabilities/
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Przykłady dobrych praktyk
Scenariusze wideo
Scenariusze wideo oparte są na
zasadach
wideo-modelingu.
Zastosowana w nich wizualizacja
pomaga osobom autystycznym i/lub
osobom z trudnościami w uczeniu się
przyswoić
nowe
wiadomości
i
umiejętności. Więcej informacji na
https://myworkismyfuture.eu/pl/filmy-instrukrazowe/

Instrukcje obrazkowe
Instrukcje zdjęciowe (instrukcje
wizualne) stosuje się jako pomoc dla
osób autystycznych i/lub osób
mających trudności w nauce lub osób z
niepełnosprawnością intelektualną po
to, aby rozwijać u nich umiejętności na
zasadzie stopniowego realizowania
zadania pokazanego w instrukcji
fotograficznej. Więcej informacji na
https://myworkismyfuture.eu/pl/instrukcje-fotograficzne/

Zalecenia
Wideo-scenariusze i instrukcje zdjęciowe stosowane są z powodzeniem w Prywatnej
Szkole dla Dzieci z Autyzmem z Oddziałami Przedszkolnymi działającej w Presov,
Słowacja. Metody te wdrażają wszystkie zasady efektywnego nauczania osób z
niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Wizualizacja i działanie praktyczne
bazujące na stopniowej nauce przedstawionego w wideo-scenariuszu lub instrukcji
fotograficznej zadania, oraz natychmiastowa informacja zwrotna nauczyciela jest
wysoce efektywnym sposobem nauczania. Ma zastosowanie we wszystkich
wymienionych wyżej sferach, począwszy od umiejętności zabawy oraz motoryce
małej i dużej w oddziale przedszkolnym, a skończywszy na nauce umiejętności
szkolnych i zawodowych.
Scenariusze wideo oraz instrukcje zdjęciowe do pobrania na https://myworkismyfuture.eu/pl/
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Budowanie mikro przedsiębiorstwa w środowisku szkolnym
- Zacznij od niewielkich spraw i skup się na określonej dziedzinie W 2003 roku Szkoła Catcote w miejscowości Hartlepool w Wielkiej Brytanii w ramach
programu „Przedsiębiorczość Młodych” otworzyła mikro firmę rozwijającą u
praktykujących w niej uczniów umiejętności przedsiębiorcze.
Niewielka grupa uczniów wzięła udział w programie, który został stworzony z myślą o
uczniach ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Celem było rozwinięcie
umiejętności podstawowych, potrzebnych przy wykonywaniu zawodu. Każdy z
uczniów podejmował się określonego zadania wymaganego w miejscu pracy i
stanowił nierozerwalną część zespołu.
Szkoła zachęcona sukcesem uczniów biorących udział w programie zdecydowała się
na wdrożenie do swojego planu działania lekcji z przedsiębiorczości i tzw. tygodnia
aktywności dla wszystkich uczniów szkoły.
Wdrażanie lekcji z przedsiębiorczości w szkole
W 2008 roku kadra szkoły znalazła sposób na wdrożenie do swojego programu
nauczania elementów przedsiębiorczości. Zastosowano tzw. „Przykazania
Przedsiębiorstwa”, czyli zestaw umiejętności niezbędnych, których rozwijanie w
szkole przygotuje uczniów do funkcjonowania nie tylko w dorosłym życiu ale i pracy
zawodowej.
Każdy ma znaczenie – współpracuj
Nowe rzeczy – wypróbuj
Bądź w czołówce
Słuchaj
Reaguj na innych – rozmawiaj
Działaj w grupie
Odpowiedzialność – pokaż ją
Inicjatywa – podejmij się
Rozwiązuj problemy
Wykonuj zadania zgodnie z
planem

Określanie możliwości
Kiedy „Przykazania Przedsiębiorstwa” okazały się być skuteczne, zaczęto szukać
możliwości założenia własnego mikro przedsiębiorstwa w środowisku szkolnym, w
którym uczniowie mogliby rozwijać swoje umiejętności prowadząc je. Drukarstwo i
poligrafia były odpowiedzią na te poszukiwania. Zaczęto drukować szereg drobnych
publikacji zgodnie ze zleceniami. Na terenie szkoły otwarto także kawiarenkę
dostępną dla osób z zewnątrz. Zarówno drukarnia jak i kawiarenka dały uczniom
szansę rozwijania umiejętności praktycznych w środowisku pracy chronionej, gdzie
mogli otrzymać odpowiednie wsparcie i opiekę ze strony nauczycieli.
Rozwijanie działalności poza terenem szkoły
myworkismyfuture.eu

W roku 2015 poczyniono starania by przejąć część niezagospodarowanej przestrzeni
na terenie Miejskiej Galerii Sztuki, będącej wcześniej siedzibą kawiarni i popularnym
miejscem spotkań lokalnej społeczności. Rada Miasta wydała zezwolenie na
działalność. W maju tego samego roku otwarto „Vestry Cafe” dając jednocześnie
możliwość uczniom szkoły do przejścia w realny świat pracy i nabycia doświadczenia
w rzeczywistym środowisku biznesowym. Uczniowie pracujący w kawiarni w dni
wolne od pracy otrzymują wynagrodzenie.

Zalecenia

Szkoła Catcote z sukcesem poszerza założone cele dotarcia do lokalnej
społeczności i pokazania umiejętności i talentów uczniów potencjalnym
pracodawcom. Wkrótce otwarte zostanie kolejne mikro-przedsiębiorstwo. Będzie to
sklep w centrum Hartlepool pod nazwą „Catcote Metro”, w którym będzie można
kupić szereg produktów wykonanych przez uczniów szkoły.

Kawiarenka – mikro-przedsiębiorstwo na terenie szkoły (Szkoła Catcote, Hartlepool,
Wielka Brytania)
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Monitorowanie procesu socjalizacji i asystowanie przy zatrudnieniu
uczniów
Cele monitorowania


uświadamianie konieczności
posiadania prawa do
ubezpieczenia społecznego i
wsparcia finansowego po
ukończeniu szkoły



znalezienie pracy



przystosowanie się do
środowiska pracy



dostosowanie wykonywanych
zajęć



uwrażliwianie pracodawców



organizowanie czasu wolnego
dla niezatrudnionych




szkolenie uczniów kończących
szkołę (aktywne szukanie
zatrudnienia, pisanie CV,
rozmowa kwalifikacyjna)



współpraca i kontaktowanie się
z pracodawcami



współpraca z organizacjami
rządowymi i pozarządowymi
zajmującymi się pomaganiem
osobom niepełnosprawnym
intelektualnie

konsultowanie się z
uczniami i rodzicami
Metody pracy
praca grupowa
praca indywidualna
warsztaty, szkolenia
odgrywanie ról

Zalecenia
W celu poprawnego monitorowania procesu socjalizacji i asystowania w zatrudnieniu
uczniów zalecamy wdrażanie wymienionych aktywności w program nauczania
szkoły:


kontaktowanie się ze studentami (ciągłe) (+ karta ewaluacji, karta
monitorowania)
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kontaktowanie się z pracodawcami, uwrażliwianie pracodawców



warsztaty dla uczniów kończących szkołę (nauka pisania CV, rozmowy
kwalifikacyjne, szukanie ogłoszeń o pracę)



uświadamianie uczniom przysługujących im praw po zakończeniu edukacji



monitorowanie i asystowanie przy ubieganiu się o pracę i Opiece Społecznej



prowadzenie spotkań z uczniami trzeciej klasy



informowanie odpowiednich instytucji o zakończeniu edukacji



spotkania z grupami uczniów mające na celu stymulowanie ich do aktywnego
poszukiwania pracy i produktywnego spędzania czasu wolnego, wspieranie,
zachęcanie, uczenie

(Monitorowanie procesu socjalizacji i asystowanie przy zatrudnieniu uczniów w
Szkole w Zagrzebiu, Chorwacja)
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Indywidualne Plany Edukacyjne (IEP) i Indywidualne Plany
Nauczania (ITP)
Co to jest Indywidualny Plan Edukacyjny?
Indywidualny Plan Edukacyjny to narzędzie pomagające zarówno nauczycielowi jak i
rodzicom na zapoznanie się z potrzebami ucznia a ich dziecka, u którego określono
specjalne potrzeby edukacyjne.
Korzyści płynące z IEP
(Indywidualnych Planów
Edukacyjnych)


zastosowanie odpowiedniego,
zindywidualizowanego sposobu
nauczania



określenie
odpowiednich
i
realistycznych celów dla ucznia



monitorowanie postępów ucznia

Co to jest Indywidualny Plan Nauczania (ITP)
Jest to plan który pokazuje co robi nauczyciel, aby uczeń zdobył potrzebne
umiejętności. Zadania ujęte są szczegółowo, czytelnie i są jasno przedstawione.
Indywidualny Plan Nauczania może być przygotowywany codziennie, z
wyprzedzeniem tygodniowym lub miesięcznym. Cele ITP są celami
krótkoterminowymi celów zawartych w Indywidualnym Planie Edukacyjnym. Pokazują
sposób ich realizacji w perspektywie długoterminowej edukacji ucznia.

Zalecenia


Istotnym jest przygotowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjnych i
Indywidualnych Planów Nauczania na każdym etapie edukacji, ponieważ:



każdy uczeń, niezależnie od tego jaką posiada niepełnosprawność i w jakim
nasileniu ona występuje, jest w stanie nauczyć się czegoś nowego



umiejętności językowe, komunikacja, sposób rozwiązywania problemów,
procesy psychiczne, cechy behawioralne i charakterystyczne dotyczące
nabywania wiedzy i umiejętności są różne u rożnych dzieci
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Indywidualne Plany Edukacyjne biorą pod uwagę różnice dotyczące rozwoju
konkretnego ucznia



uczniowie powinni być edukowani w nabywaniu umiejętności potrzebnych do
samodzielnego funkcjonowania oraz do interakcji społecznej czyli do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

Terapia Zajęciowa
Terapia zajęciowa jest istotnym elementem pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych ponieważ:


przyczynia się do rozwoju osobowości adaptacyjnej i włączającej



wprowadza umiejętności dodatkowe pozwalające jednostkom na włączenie
się do kategorii społeczno – zawodowej

Terapia zajęciowa jest związana z czynnikami:
Ogólne sfery działania:
•czynności codzienne
•umiejętności edukacyjne związane z grami i
wypoczynkiem
•budowanie przestrzeni dla umiejętności zawodowych

Główne cele interweniowania to:


rozwój, zachowanie w pamięci i odtwarzanie nawyków i umiejętności



kompensowanie dotkniętych niepełnosprawnością funkcji poprzez ich
stymulację



zwiększanie pozytywnej samooceny i wskazywanie na wartość jaką stanowi
dbałość o zdrowie

Stosowanie różnorodności technik pracy – robótki ręczne, grawerowanie,
pirografia, papieroplastyka, malowanie na różnych powierzchniach.
Nauczyciele organizują programowe i ponadprogramowe zajęcia na niżej
wymienionych warsztatach:
•kobiernictwo
•garncarstwo i ceramika
•stolarstwo
•krawiectwo
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Zalecenia










Uczestniczenie w zajęciach wpływa na dobre samopoczucie jednostki
w aktywnościach terapeutycznych bierze się pod uwagę czynniki społeczne,
psychologiczne i fizyczne
Irelacje interpersonalne podczas zajęć są istotnym czynnikiem
terapeutycznym
terapia zajęciowa jest jednym z ważnych czynników usprawniających także
inne działania skierowane dla osób z niepełnosprawnością
rozwija osobistą autonomię uczestnika zajęć, wzmacnia pewność siebie, i jego
wiarę w odniesienie sukcesu
odkrywa i jednocześnie rozwija nierzadko wyjątkowe umiejętności i talenty
uczestników zajęć
wspomaga integrację jednostki w życiu społecznym, ekonomicznym i
zawodowym
uczy kolejności wykonywania prac, pomaga uczniom w rozwijaniu ich
umiejętności poznawczych takich jak planowanie, zapamiętywanie,
koncentracja i sekwencjonowaniu procesów

(Zajęcia na warsztatach szkolnych w Szkole „Aleksandru Rosca”w miejscowości
Lugoj, Rumunia)

myworkismyfuture.eu

Korzystanie z ICT (Technologie informacyjno - komunikacyjne) w
edukacji specjalnej i szkoleniach zawodowych
Technologie informacyjno - komunikacyjne są częścią współczesnej edukacji
szkolnej. Zarówno dzieci jak i dorośli z niepełnosprawnościami lub bez nich,
korzystają z tych technologii zdając sobie sprawę z korzyści z niej płynących.
Uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi i autyzmem dobrze reagują na
obraz, a my korzystamy z tych technologii aby usprawnić i ułatwić edukację uczniów.
Możemy używać: tabletów, tablic interaktywnych, komputerów, kamer, smartfonów.
Jak ich używać: tworzyć wideo-scenariusze i instrukcje fotograficzne związane z
umiejętnościami samoobsługi, zabawy, motoryki, zachowań społecznych,
umiejętnościami szkolnymi i zawodowymi.
Korzyści płynące z używania technologii informacyjno – komunikacyjnej
- łatwe w użyciu (ekran dotykowy)
- poręczne (tablety, smatfony)
- dostęp do internetu, otwarte źródło
informacji OER –
https://myworkismyfuture.eu/pl/
- dostępne filmy i instrukcje zdjęciowe
- motywujące
- dostarczające wiedzy za pomocą
wizualizacji
(przygotowywanie kanapki według
instrukcji fotograficznych w Prywatnej
Szkole dla Dzieci z Autyzmem z
Oddziałami Przedszkolnymi, Presov,
Słowacja)
- wzbudzają zainteresowanie wśród
uczniów

- zapewniają praktyczne
uczą nowych umiejętności

działanie,

- zapewniają natychmiastową reakcję
osoby sprawdzającej poprawność
wykonania czynności przez uczącego
się

Zalecenia
Aby doskonalić swoje umiejętności w tworzeniu wideo-scenariuszy i instrukcji
fotograficznych, nauczyciele pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
i/lub autystycznymi muszą sami ćwiczyć swoje umiejętności informacyjno –
komunikacyjne:


używając tabletów – ściąganie i zapisywanie plików na tablecie, zapisywanie plików
na stronach internetowych



tworzenie i edytowanie filmów i zdjęć



zaawansowane obsługa stron takich jak: YouTube, Slideshare oraz umiejętność
tworzenia prezentacji multimedialnych



aby zapoznać się z metodą tworzenia video-modelingu i instrukcji zdjęciowych
wejdź na stronie https://myworkismyfuture.eu/pl/
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Warsztaty w szkołach partnerskich projektu

Wytwarzanie jednorazowych ochraniaczy na buty

Składanie papierowych pudełek

Warsztaty ogrodnicze
myworkismyfuture.eu

Warsztaty majsterkowania w drewnie

Warsztaty kateringowe w “Szkolnej Kawiarence”

Warsztaty ogrodnicze

myworkismyfuture.eu

Aktywne poszukiwanie zatrudnienia – szkolenie

Nauka pisania CV – szkolenie

Rozmowa kwalifikacyjna – szkolenie

myworkismyfuture.eu

Warsztaty kulinarne

Pomoc pracownika biura - warsztaty

Nauka bindowania i oprawiania książek – warsztaty

myworkismyfuture.eu

Wyplatanie dywanów – warsztaty

Nauka umiejętności codziennych – warsztaty

Przygotowywanie posiłków – warsztaty
myworkismyfuture.eu
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