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KORCZAKOWO – ZAWODOWO

Realizacja doradztwa zawodowego

W  ZSS nr 23 im. Janusza Korczaka 

w Częstochowie 

Nasza  Szkoła  to  zespół  placówek,  których  uczniowie  i  wychowankowie  wymagają

szczególnych warunków, form i metod pracy ze względu na  niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawność sprzężoną i autyzm.

Doradztwo  zawodowe  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  nr  23  im.  Janusza  Korczaka

w Częstochowie odbywa się na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania realizowane są w ciągu

całego  roku  szkolnego  w  oparciu  o  Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  (WSDZ).

Obejmuje  on  ogół  działań  podejmowanych  przez  placówkę,  mających  na  celu  prawidłowe

przygotowanie  uczniów  do  podejmowania  optymalnych  i  korzystnych  decyzji  edukacyjno-

zawodowych,  w  tym  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  poznania  swoich  mocnych

i słabych stron (samooceny), poznawania własnych zasobów i predyspozycji zawodowych. WSDZ ma

także  na  celu  wspieranie  uczniów  w  poznawaniu  świata  zawodów,  rynku  pracy i  zasad  nim

rządzących, zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej oraz  wpajanie koncepcji  uczenia

się przez całe życie. 

WSDZ opracowują we współpracy z koordynatorem – pedagogiem szkolnym wychowawcy klas i grup

przedszkolnych.  WSDZ  w  naszej  placówce  obejmuje:  preorientację  zawodową  z  dziećmi

w Przedszkolu  Specjalnym  nr  24,  orientację  zawodową  w  klasach  I  –  VIII  Szkoły  Podstawowej

Specjalnej  nr  23  z  oddziałami  gimnazjalnymi  oraz  doradztwo  edukacyjno  –  zawodowe  w  Szkole

Przysposabiającej do Pracy  nr 3. 

Dużym  wyzwaniem  dla  nauczycieli  jest  pomoc  uczniom  niepełnosprawnym  intelektualnie

w odnalezieniu swojego miejsca na rynku zawodowym w dorosłym życiu. Dlatego też skupiamy się,

aby  cele,  treści  i  główne  założenia  tej  dziedziny  edukacji  były  dostosowane  do  indywidualnego

poziomu  funkcjonowania,  potrzeb  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów  i  skupiały  się  na

poszerzaniu ich  wiedzy,  budowaniu  poczucia  własnej  wartości,  rozpoznawaniu  talentów
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i predyspozycji. Ponad to w ramach WSDZ wszyscy wychowawcy opracowują roczne harmonogramy

realizacji doradztwa zawodowego w swoich grupach przedszkolnych i oddziałach klasowych. 

Działania i aktywności z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez nauczycieli we

współpracy  z  psychologiem  i  pedagogiem  szkolnym  (koordynatorem  WSDZ),  poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i  placówkami doskonalenia nauczycieli,  podczas bieżącej  pracy na

zajęciach  edukacyjnych,  godzinach  wychowawczych,  zajęciach  pozalekcyjnych,  tym  rozwijających

uzdolnienia. 

Ze  względu  na  szczególną  specyfikę  pracy,  szczególnie  różnorodność  metod  i  form  przekazu

informacji  uczniom,  a  także  rodzaj  zajęć,  realizowanie  doradztwa  zawodowego  w  Zespole  Szkół

Specjalnych nr 23 ujęte jest w kilku dużych obszarach, tzw. przedsięwzięciach: 

1. specjalizacje wiodące w Szkole Przysposabiającej do Pracy – pracownie,

2. doradztwo zawodowe na terenie szkoły,

3. doradztwo zawodowe poza szkołą,

4. preorientacja zawodowa w przedszkolu,

5. współpraca i doskonalenie.

W  ramach  realizacji  WSDZ  wykorzystuje  się  następujące  formy  takie  jak:  wycieczki  do  szkół

zawodowych,  spotkania  z  przedstawicielami  zawodów  na  terenie  szkoły  i  poza  nią,  udział

w  konkursach  zawodoznawczych  i  przedsięwzięciach  lokalnych  np.  targi  edukacyjne,  targi  pracy,

wycieczki do firm i zakładów pracy. Ponad to uczniowie na zajęciach edukacyjnych opracowują karty

pracy związanych z tematyką zawodową, oglądają filmy edukacyjne.

Pracownie w Szkole Przysposabiającej do Pracy

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 powstała w 2008 r. Wiodącą specjalizacją w szkole jest

rękodzieło.  Uczniowie  poszczególnych  oddziałów  wykonują  szereg  prac  w  ramach  przedmiotu

„przysposobienie  do  pracy”.  Na  terenie  szkoły  działają  następujące  pracownie:  pracownia

gospodarstwa  domowego,  nazywana  także  pracownią  smaków,  zapachów,  kolorów  i  kształtów,

pracownia  biurowa,  pracownia  tkactwa  i  papieroplastyki,  pracownia  florystyczno-zdobnicza,

pracownia biżuterii artystycznej i pamiątkarstwa oraz pracownia kreatywności ekologicznej.

Zajęcia  w  pracowni  gospodarstwa  domowego  związane  są  głównie  z  wykonywaniem

czynności z zakresu życia codziennego.

Pracownia tkactwa i papieroplastyki jest miejscem, gdzie powstają gobeliny, kilimy, dywaniki

oraz  wszelkiego  rodzaju  makatki.  Utkane  przez  uczniów  gobeliny  są  specyficznymi  obrazami

wykonanymi z różnokolorowych włóczek. Do powstania tych prac używane są małe krosna i ramy, na 
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które  za  pomocą  specjalnych  igieł  naciągane  są  nitki

osnowy.  Dla  urozmaicenia  pracy  twórczej  uczniowie

wykonują prace z zakresu papieroplastyki.

Pracownia  biurowa  wyposażona  jest  w  sprzęt

komputerowy  oraz  biurowy.  Uczniowie  korzystają  z

komputera z dostępem do Internetu, uczą się obsługiwać

urządzenia  biurowe,  takie  jak  kserokopiarka,  drukarka,

laminator czy niszczarka. Segregują i układają  dokumenty.

Fot. Pracownia tkactwa i papieroplastyki

 Ponadto uczniowie wykonują cyklicznie prace z zakresu stolarstwa.

W pracowni florystyczno – zdobniczej uczniowie układają bukiety oraz kompozycje z kwiatów

i  roślin  żywych  i  suszonych.  Wykonują  kwiaty  z  bibuły,  krepiny,  koralików  i  innych  materiałów.

Przygotowują okolicznościowe dekoracje do klasy i domu oraz drobne upominki dla najbliższych. 

Pracownia biżuterii artystycznej i pamiątkarstwa to miejsce, w którym uczniowie wykonują

korale, naszyjniki, bransolety, broszki i kolczyki. Do produkcji biżuterii wykorzystują przede wszystkim

koraliki  drewniane,  plastikowe  i  szklane,  rzemyki,  linki  jubilerskie  oraz  gumki.  Broszki  wykonują

głównie z kawałków kolorowych tkanin i skóry naturalnej. Ponadto wytwarzają breloczki, zawieszki

oraz ozdabiają wyroby ze szkła i z drewna techniką decoupage, kolorowymi foliami i włóczką.

W pracowni kreatywności ekologicznej wykorzystywane są powszechnie dostępne materiały

z recyklingu: makulatura, nakrętki, butelki plastikowe. Powstają z nich dekoracyjne formy użytkowe

takie, jak koszyki,  tace, dzbanki z wikliny papierowej oraz dekoracje ścienne. Uczniowie skręcają rurki

ze starych gazet,  następnie splatają je ze sobą w odpowiedni sposób, łącząc klejem i  malując na

koniec farbami. Tworzą w ten sposób efektowne i funkcjonalne przedmioty.

Wytwory uczniów biorą udział w konkursach pozaszkolnych, regionalnych i  wojewódzkich,

stanowią bazę kiermaszów świątecznych organizowanych na terenie naszej placówki, są unikatowymi

pamiątkami i prezentami dla gości odwiedzających naszą szkołę podczas różnego rodzaju spotkań,

występów i imprez. 

Doradztwo zawodowe na terenie szkoły

Na co dzień nasi uczniowie mają wiele możliwości rozwijania swoich predyspozycji zawodowych na

terenie placówki. Mamy do dyspozycji dwa aneksy kuchenne, tzw. „kuchnie”, w pełni wyposażone w

podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, w tym sprzęt AGD. Uczniowie uczą się samodzielności,

zaradności i samoobsługi podczas przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem

kuchennym oraz wykonywania prostych prac porządkowych.  W pracowni przygotowywane są m.in.
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śniadania,  podwieczorki,  poczęstunki  imieninowe i  urodzinowe, świąteczne wypieki,  a także akcje

związane ze zdrowym odżywianiem. 

Istotną  dziedziną  życia  szkolnego  jest  rozwijanie  predyspozycji  ogrodniczych.  Jesteśmy

dumni, że posiadamy własny teren zielony wokół szkoły oraz ogródek sensoryczny, o który dbamy

o każdej porze roku. Dzięki wsparciu sponsorów zakupiliśmy sprzęt ogrodniczy, taki jak taczki, grabie,

motyki,  sekatory,  kosze  na liście i  trawę,  konewki,  wąż do podlewania.  Uczniowie  przy  wsparciu

nauczycieli pielęgnują trawę, grabią liście, sadzą drzewka, krzewy i kwiaty na rabatkach. W okresie

wiosennym  plewią  i  podlewają  roślinność,  natomiast  w  czasie  zimy  dbają  o  odpowiednie

zabezpieczenie  naszych  roślinek  przed  mrozem.  Uczniowie  uczą  się  również  dbania  o  rośliny

doniczkowe, poznają ich wymagania, walory dekoracyjne i zdrowotne. Najstarsi chłopcy pomagają

także w odśnieżaniu chodników prowadzących do szkoły i do sali gimnastycznej.

Dzięki  zaangażowaniu  nauczycieli  i  wsparciu  rodziców  mamy  zaszczyt  gościć  wiele  osób

prezentujących różne zawody.

Na długo w naszej  pamięci  pozostanie  spotkanie  z  żołnierzem – komandosem, chorążym

operatorem  Zespołu  Bojowego  „A”,  który  służy  w  Jednostce  Komandosów  w  Lublińcu,  Dzięki

spotkaniu dowiedzieliśmy się, na czym polega służba, o niebezpieczeństwach i trudach związanych

z tym zawodem, poznaliśmy specyfikę pracy żołnierza w Polsce i na misjach.  

Gościliśmy  także  ratowników  medycznych  z  częstochowskiego  Pogotowia  Ratunkowego,

którzy  przeszkolili  nas  do  wykonywania  prostych  czynności  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz

prawidłowego  zachowania  się  w  sytuacjach  zagrożenia  życia  lub  zdrowia.  Zapoznali  nas  także

z codzienną ich pracą w karetce pogotowia. 

Codziennie  możemy  obserwować  pracę  pielęgniarki  szkolnej,  która  chętnie  gości  nas  w  swoim

gabinecie.  Pani  Iwonka  zapoznaje  nas  ze  swoimi  obowiązkami,  sprzętem  medycznym,  który

towarzyszy jej w pracy. Dzięki niej wiemy jak należy zaopatrzyć ranę, sprawdzić temperaturę, co  

Fot. Spotkanie z Żołnierzem z Jednostce Komandosów w Lublińcu oraz Uczniowie w trakcie zajęć kulinarnych
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powinno się znajdować w apteczce.   Odwiedzają nas także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w

Częstochowie, którzy prowadzą pogadanki i prelekcje na temat zagrożeń we współczesnym świecie,

zachowywania  bezpieczeństwa  w  sytuacjach  trudnych.  Opowiadają  także  o  specyfice  zawodu

policjanta, o różnych formach i miejscu ich pracy. Szczególnie atrakcyjne są dla nas spotkania z psem

policyjnym, który pod opieką swojego pana pokazuje, na czym polega jego służba.

Nie  jest  nam  obcy  zawód  aktora.  Uczniowie  wraz  z  opiekunami  tworzą  teatrzyk,  który

wystawia sztuki w szkole i na wielu imprezach artystycznych, np. podczas Ogólnopolskiego Festiwalu

Wszelkich Form Teatralnych i Muzycznych dla Osób Niepełnosprawnych pod hasłem  „Razem przez

Sztukę” w Dąbrowie Górniczej. Dzięki współpracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

mieliśmy okazję  uczestniczyć  w szkole  w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez  aktorkę

Panią Iwonę Chołuj, a także zwiedzać teatr od kulis. Poznaliśmy pracę dźwiękowca, operatora świateł,

garderobianych, scenografów, charakteryzatorów i innych osób pracujących w teatrze. 

Dzięki  tacie  jednej  z  uczennic  mogliśmy poznać  pracę listonosza,  jego codzienne,  wygląd

munduru,  i  zawartość  charakterystycznej  torby,  która  mieści  aż  tak  wiele.   Pracę  listonosza

poznaliśmy  także  podczas  wycieczki  na  pocztę.   Gościliśmy  w  Urzędzie  Pocztowym  przy

ul. Orzechowskiego, gdzie mogliśmy obserwować pracę przy sortowaniu listów i paczek. Na co dzień

odwiedzamy pocztę, która mieści się obok szkoły przy ul. Legionów.

Istotnym jest fakt, że to od tego roku szkolnego (2018/2019) działa w naszej placówce poczta

szkolna, w której „pracują” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W charakterystycznej czapce

i  z  torba  na  ramieniu  przemierzają  szkolne  korytarze  roznosząc  ważne  komunikaty,  kartki

z życzeniami i inne ważne druki.  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

realizują  także  zajęcia  z  doradcą  zawodowym,  który  dba  o  ich  aktywizację  zawodową  w  celu

przygotowania do wejścia na rynek pracy.  

Doradztwo zawodowe „od kuchni”

Wszyscy  nasi  uczniowie kochają wycieczki.  Nie  ma nic  bardziej  atrakcyjnego niż  poznanie

konkretnego zawodu w konkretnym miejscu pracy. Dzięki uprzejmości pracodawców firm, gabinetów

i zakładów pracy, mięliśmy możliwość poznać, zobaczyć i dotknąć bardzo dużo.

Cykliczne wyjścia do Filii Biblioteki Publicznej nr 2 przy ul. Orlik Ruckemanna pozwalają poznać pracę

bibliotekarza.

Zawód  dentysty  i  technika  dentystycznego  poznawaliśmy  na  fotelu  w  gabinecie  w  Centrum

Stomatologii Integralnej „Dentaria”.

Podczas  pobytu  w Kopalni  Srebra  w  Tarnowskich  Górach,  Kopalni  Guido  w  Zabrzu  oraz  wizycie

w Muzeum Rud Żelaza w Częstochowie obserwowaliśmy pracę górników dawniej i dziś. 
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Ciężką pracę strażaka poznaliśmy dzięki wizycie w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej przy

ul.  Sabinowskiej  w  Częstochowie,  jednostki  pożarniczej  przy  ul.  Strażackiej,  żywej  lekcji  historii

w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Muzeum Kolei w Częstochowie. 

Dzięki  współpracy  z  Fundacją  Auchan  Północ  Częstochowa  mogliśmy  przez  jeden  dzień

pracować,  jako  kasjerzy  w  supermarkecie.   Oprócz  tego  przybliżyliśmy  sobie  pracę  ochroniarza,

magazyniera i pracownika sali monitoringu. Po kilku godzinach zrozumieliśmy, jaka to ciężka

 i odpowiedzialna praca.

Fot. Podczas wizyty w Auchan

Jako, że bardzo lubimy gotować i piec, skorzystaliśmy z zaproszenia jednej z

częstochowskich  piekarni.  Tajemnice  zawodu  piekarza  zagłębialiśmy  w

Piekarni „Jędryka”. Podczas wizyty zapoznano nas z etapami wypieku chleba,

produktami  do  wyrobu  pieczywa,  pomieszczeniami  produkcyjnymi,  min.

„sercem  piekarni”,  gdzie  wyrabia  się  naturalny  zakwas.  Zobaczyliśmy

maszyny,  które  pomagają  w  pracy  piekarzowi,  ogromne  piece,  w  których

piekły się bułki oraz chleby. 

Nasi uczniowie, jako wolontariusze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

przy  ul.  Gilowej  mieli  możliwość  zapoznać  się  z  pracą  lekarza-weterynarza

podczas jego codziennej pracy w gabinecie. Niezwykle istotna to była lekcja, ponieważ uzmysłowiła

nam jak wielkiego wsparcia i opieki potrzebują nasi milusińscy. 

Dzięki  częstym  wizytom  w  Filharmonii  Częstochowskiej  poznajemy  pracę  muzyków

i  pozostałych  pracowników  np.  obsługujących  kasę  czy  szatnię.  Odwiedzając  zaprzyjaźnioną

Spółdzielnię  Socjalną  „Klubokawiarnię  Alternatywa  21”,  zatrudniającą  osoby  niepełnosprawne,

poznajemy  pracę  kelnera,  baristy,  kasjera,  a  także  obserwujemy  czynności  wykonywane  przez

pozostałych pracowników. 

Codzienne wizyty na stołówce w Centrum Integracji Społecznej przybliżają zawód kucharza

i osób pracujących w kuchni. 

Starsi uczestniczyli także w zajęciach w pobliskim warsztacie samochodowym, zakładzie pracy

chronionej „Impel” świadczącym usługi porządkowe. 

Uczniowie  naszej  szkoły  biorą  udział  w  cyklicznie  odbywających  się  targach  pracy,  min.

w  Tygodniu  Lokalnych  Branż  Zawodowych  na  Politechnice  Częstochowskiej,  Targach  Pracy  na

Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, czy tegorocznych Targach Szkolnych

„Zawodowiec 2019” zorganizowanych na Hali Sportowej przy ul. Żużlowej.

Nie  sposób  wymienić  i  opisać  wszystkie  przedsięwzięcia,  w  których  uczestniczą  nasi

podopieczni.
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Preorientacja   zawodowa  w   przedszkolu

   Na etapie  edukacji  przedszkolnej  celem preorientacji  zawodowej  jest  zapoznanie  naszych

dzieci z wybranymi zawodami, pobudzanie oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Zadania

z zakresu preorientacji zawodowej realizują wszyscy nauczyciele wychowania przedszkolnego przez

cały rok szkolny. Kierując się indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami naszych podopiecznych,

wynikającymi z występującego u dzieci autyzmu, zostały dobrane następujące formy pracy w zakresie

preorientacji  zawodowej:  zajęcia  w  ramach  realizacji  podstawy  programowej,  kierowane  zabawy

tematyczne  i  naśladowcze,  wyjścia  w  celu  poznania  określonych  zawodów,  spotkania

z przedstawicielami różnych zawodów.

W naszym przedszkolu  doradztwo zawodowe jest  realizowane na  zajęciach edukacyjnych

prowadzonych  zgodnie  z  przyjętym  programem  wychowania  przedszkolnego  pt.  „Razem

w  przedszkolu”.  Nasi  nauczyciele  w  ramach  realizacji  podstawy  programowej  systematycznie

poszerzają  świadomość  dotyczącą  świata  zawodów. Treści  programowe  realizowane  w  ramach

preorientacji zawodowej skupiają się wokół  4 obszarów:

1.Poznanie siebie - dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań;

2. Świat zawodów i rynek pracy – dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego

najbliższym  otoczeniu,  wskazuje  zawody  zaangażowane  w  powstawanie  produktów  codziennego

użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy, takie jak np. wyjście na zakupy, podejmuje próby

posługiwania  się  przyborami  i  narzędziami  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem oraz w sposób twórczy

i niekonwencjonalny;

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – dziecko nazywa etapy edukacji – bez konieczności

zachowania kolejności chronologicznej, nazywa czynności, których lubi się uczyć;

4.  Planowanie  własnego  rozwoju  i  podejmowanie  decyzji  edukacyjno-zawodowych  –  dziecko  na

miarę swoich możliwości  opowiada, kim chciałby zostać, podejmuje próby decydowania w ważnych

dla niego sprawach.

Zabawa jest jedną z najważniejszych form aktywności  najmłodszych, która stanowi niezwykle

ważny etap nauki i działania w przyszłej roli zawodowej. Zabawy tematyczne realizowane w naszym

przedszkolu, w których dziecko przypisuje sobie określone role, a przedmiotom wykorzystanym do

zabawy  nadaje  odpowiednie  znaczenie,  pozwalają  poznać  społeczną  rzeczywistość,  poprzez

naśladowanie  czynności  dorosłych. Podczas  zabaw  tematycznych  dzieci  nauczyciele  kładą  duży

nacisk na widoczny związek ·z  rożnymi formami pracy ludzkiej.  Pojawiają się zabawy w lekarza,

strażaka, policjanta, nauczyciela, w szkołę. Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności,

sytuacji,  faktów i  zdarzeń  zaobserwowanych przez  dzieci  w życiu.  Zabawy tematyczne stanowią

pierwsze samorzutne zajęcia z zawodoznawstwa - dziecko wcielając się w odpowiednią rolę ujawnia

swoją wiedzę o wybranych do zabaw zawodach. Niestety u dzieci z autyzmem zabawa nie rozwija
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się prawidłowo. Brakuje w niej między innymi naturalnego elementu obserwowania przez dzieci

pracy  ludzi  dorosłych  i  odzwierciedlenia  tego  podczas  zabawy.  Dlatego  jako  nauczyciele  dzieci

z  autyzmem  kierujemy  zabawą  tematyczną  naszych  podopiecznych.  Poprzez  naśladowanie

poszczególnych  czynności  uczymy  co  robi  lekarz,  sprzedawca,  strażak.  W  przypadku  naszych

podopiecznych wymaga to bardzo dużo czasu, a ich możliwości wchodzenia w role podczas zabaw

są uzależnione od podpowiedzi nauczyciela.

Fot. Na targu warzywnym
Dużą  rolę  w  kształtowaniu  wiedzy  dzieci  o  pracy  i  zawodach

spełnia wycieczka, która                       w sposób bezpośredni

przekazuje niezbędną wiedzę, poprzez obserwację pracy ludzi w

najbliższym  otoczeniu.  Dzieci  poznają  i  poszerzają  nazwy

czynności  wykonywanych  przez  przedstawicieli  wybranych

zawodów,  poznają  wieloetapowość  pracy,  technologię  i

narzędzia  wykorzystywane  w  danym  zawodzie.  Podczas  tych

obserwacji  istotna  jest  rola  nauczycieli,  którzy  w  umiejętny  sposób,  dostosowany  do

indywidualnych potrzeb każdego z  dzieci,  rozbudzą ciekawość pracą ludzi  dorosłych, wyjaśnią

poszczególne czynności oraz znaczenie i rolę danego zawodu. W tym celu udaliśmy się z naszymi

przedszkolakami  w  wiele  ciekawych  miejsc.  Zorganizowaliśmy  wyjście  do  Cinema  City,  gdzie

zapoznaliśmy się z pracą kasjera, biletera.  Odwiedziliśmy  targ warzywny na Rynku Narutowicza w

celu zapoznania się z pracą sprzedawcy.  Byliśmy w Urzędzie Pocztowym gdzie mogliśmy obserwować

pracę  okienkową,  ekspedycję  i  pracę  listonoszy.  W  Bibliotece  Szkolnej  zapoznaliśmy  się  z  pracą

bibliotekarza,  Zawód  sprzedawcy  poznawaliśmy  także  podczas   wyjścia  do  Galerii  Jurajskiej.

Niezwykle atrakcyjną była wycieczka  do Wyższej Szkoły Straży Pożarnej w celu zapoznania z pracą

strażaka. Pracę i zawód ogrodnika i florysty obserwowaliśmy podczas wizyty w sklepie ogrodniczym.   

   Wszystkie zaobserwowane formy pracy w zakresie  preorientacji  zawodowej dostarczyły

naszym przedszkolakom ogólnych wiadomości jak również dostarczyły wielu pozytywnych doznań

i przeżyć.

   Duże znaczenie w ramach doradztwa zawodowego mają także spotkania z przedstawicielami

poszczególnych zawodów, którzy opowiadają o charakterze swojego zawodu. Nam udało się zaprosić

do przedszkola ratowników medycznych z pogotowia w Częstochowie, którzy przedstawili nam  jak

udzielać pierwszej  pomocy,  funkcjonariuszy  Policji  z  przeszkolonym  psem,  którzy  zapoznali  nas

z pracą policjanta.

Atmosfera  w  trakcie  spotkań  naszych  przedszkolaków  z  tymi  grupami  zawodowymi  była

bardzo wyjątkowa. Dzieci czuły, że odwiedziły ich ważne osoby. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że
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preorientacja zawodowa dla naszych dzieci z autyzmem ma ogromne znaczenie. Poszerza ich wiedzę

o wykonywanych przez ludzi zawodach i daje możliwość uczenia szacunku do każdej pracy.

Współpraca i doskonalenie

Koordynator WSDZ oraz nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy biorąc

udział  w  licznych  szkoleniach,  konferencjach  i  warsztatach  związanych  z  tematyką  doradztwa

zawodowego.

Uczestniczyliśmy w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek

Doskonalenia w Częstochowie: „Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”,

„Wspomaganie doradztwa zawodowego w szkole” oraz szkoleniach i konferencjach organizowanych

przez  Regionalny  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  "WOM"  w  Częstochowie:  „Doradztwo

zawodowe  dla  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi”,  „Preorientacja  zawodowa

w wychowaniu  przedszkolnym”,  „Dobry  zawód  to podstawa  –  doradztwo  edukacyjno-zawodowe

w szkole”.  Współpracujemy  również  z  CIZ  -  Centrum  Informacji  Zawodowej  w  Częstochowie

uczestnicząc w spotkaniach dla doradców zawodowych, podczas których mamy możliwość wymienić

się własnymi doświadczeniami. 

28 maja 2019 będziemy uczestniczyć w Konferencji „(Nie) pełnosprawni na rynku pracy, czyli

perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów niepełnosprawnych” podczas IV Regionalnego Forum

Doradztwa  Zawodowego,  organizowanego  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Katowicach,  Regionalny

Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny  Metis w Katowicach oraz Uniwersytet  Humanistyczno-społeczny

SWPS w Katowicach.

Kolejną  formą doskonalącą  warsztat  pracy  nauczycieli,  w  której  będziemy brać  udział  to

projekt  dla  doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze  makroregionu  III  organizowany przez

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu. 

Celem projektu jest wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach zadania

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych

rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem

rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Doradztwo  zawodowe  w  naszej  placówce  zajmuje  w  bardzo  ważne  miejsce.  Pomimo

podejmowanych wielu działań na rzecz uczniów, zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców, otwarcia

się  pracodawców,  firm  i  zakładów  pracy  na  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  temat

wyboru  zawodu  i  odnalezienia  się  osób  niepełnosprawnych  intelektualnych  na  rynku  pracy  jest

ogromnie trudny. W dalszym ciągu zauważyć można  niską motywację osób z niepełnosprawnością

oraz ich rodziców i opiekunów do podejmowania zatrudnienia, co często wynika z niskiej samooceny

swoich  kwalifikacji  i  umiejętności.  Nadal  charakterystyczny  jest  brak  wiary  we  własne  siły,  brak
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twardych i miękkich kompetencji, które są ważne z punktu widzenia pracodawcy. Pracodawcy nadal

wykazują niewielką wiedzę dotycząca instrumentów wsparcia związanych z aktywizacją zawodową

osób z niepełnosprawnością.

Istotnym  jest  jednak  fakt,  i  warto  o  nim  pamiętać,  że  osoby  z  niepełnosprawnością

intelektualną  zachowują  pewne  określone  zdolności  i  sprawności,  które  po  odpowiednim

zdiagnozowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu mogą stanowić podstawę do podjęcia dodatkowego

szkolenia,  a  następnie  pracy  zarobkowej.  Żadna praca  nie  wymaga  od  osoby,  w  tym

niepełnosprawnej, zaangażowania wszystkich jej sprawności fizycznych, psychicznych i społecznych. 

Międzynarodowa  Organizacja  Pracy  podkreśla,  że  należy  dążyć  do  stworzenia  sprawnie

funkcjonującego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego szczególnie w szkołach specjalnych,

co stanowi konieczny warunek uczenia się przez całe życie i lepszą integrację społeczną. 

Autorzy:

Agnieszka Nowak, Magdalena Ptak, Katarzyna Kukuła – nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych

nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.
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