CZY SZKOŁA MOŻE BYĆ FAJNA?
Jak to jest być uczniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble?
Szkoła kojarzy nam się przede wszystkim z klasami, ławkami i nudnymi lekcjami. Nie
musi jednak tak być. W Szkole Przysposabiającej do Pracy w Kęble, staramy się stworzyć
takie warunki, aby nasi uczniowie przygotowani byli do codziennego życia, aby byli zaradni,
samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu aktywności, jakie
podejmują nasi podopieczni, wdrażające ich do samodzielnego funkcjonowania osobistego
i społecznego.
W ramach przedmiotu „Przysposobienie do pracy” młodzież jest przygotowywana do
wykonywania pracy wynikającej z następujących dziedzin:
Gospodarstwo domowe (w tym zajęcia kulinarne) – obejmuje szeroki zakres prac opartych
na prowadzeniu gospodarstwa domowego tj. sprzątanie, prasowanie, pranie, sporządzanie
i wydawanie posiłków. W szkole znajduje się bardzo dobrze wyposażona pracownia
gospodarstwa domowego, w niej to możemy doskonalić warsztat kucharski. Często powstają
naprawdę smakowite potrawy: od tradycyjnych naleśników, pierogów czy placków
ziemniaczanych po bardziej skomplikowane ciasta i desery, np.: „3Bit”, mazurki, serniki.
Nasi uczniowie wypiekają pyszne słodkości na kiermasze oraz uroczystości szkolne. Uczą się
nie tylko nowych przepisów, ale również sztuki dekorowania dań, efektownego ich
pakowania oraz promowania swojej pracy. Warto nadmienić, że młodzież bardzo lubi
wszystkie czynności związane z przygotowaniem jedzenia, a degustacja po zakończeniu zajęć
jest nagrodą za podejmowany wysiłek.
Prace ogrodnicze, prace porządkowe – tj. uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce,
tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych. Szkoła otoczona
jest parkiem, a zadaniem uczniów jest utrzymywanie w nim porządku poprzez: grabienie liści,
wycinanie chwastów, przycinanie żywopłotów. Walory przyrodnicze parku, w którym jest ok.
580 drzew, stanowią doskonałe zaplecze do edukacji przyrodniczo-ekologicznej, co też

nauczyciele chętnie wykorzystują do zajęć w plenerze. Również w ramach zajęć
praktycznych młodzież, pomimo ograniczeń i niepełnosprawności, dba o roślinność na terenie
placówki (skalniaki, aleje, rabatki), uprawia działkę szkolną, na której wysiewane są
podstawowe warzywa i zioła. Ponadto prace wykonywane są w tunelu foliowym (gdzie
nasadzana jest papryka) oraz w niewielkim sadzie szkolnym. Możliwość poznania prac
ogrodowych od wiosny (sianie, pikowanie, nasadzanie) poprzez lato (podlewanie,
gracowanie, pielenie), aż po późną jesień (zbiór warzyw i owoców, porządkowanie działki)
jest niezwykle istotne w procesie edukacyjnym. Wiele satysfakcji również przynosi
wykonanie pysznych dżemów, soków, czy też przetworów z własnych zbiorów. Natomiast
w czasie długich zimowych dni nasi podopieczni wykonują przepiękne stroiki
okolicznościowe oraz bukiety z suchych kwiatów. Często efekty są prezentowane podczas
wystaw i kiermaszów świątecznych.
Elementy szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych
i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu, szycie prostych wyrobów
np.: ściereczek, bieżników, rękawic kuchennych. Tego typu zajęcia przyczyniają się do
nabycia bardzo praktycznych i użytecznych umiejętności, które w wielu przypadkach mogą
stać się źródłem radości, zadowolenia, i satysfakcji. Młodzież może wykazać się
pomysłowością i samodzielnie (bądź z niewielką pomocą) wykonać efektowny drobiazg lub
część ubioru. Zajęcia te mogą stanowić formę odstresowania, relaksu.
Rękodzieło artystyczne - podczas zajęć z rękodzielnictwa młodzież doskonali precyzję
ruchów i ćwiczy cierpliwość, poznając przy tym różnorodne narzędzia i materiały, uczy się
organizacji stanowiska pracy. Prowadzący starają się uatrakcyjnić zajęcia stosując:
różnorodne techniki np.: decoupage, malowanie na szkle, haft, wyrób ozdób i biżuterii,
origami, quilling, filcowanie, wykorzystując drewno, glinę, sznurek, modelinę, tekturę,
koraliki, szkło, wełnę, bibułę, papier kolorowy itp. W dobie komputerów, przy których ludzie
młodzi spędzają coraz więcej czasu, ważne jest, aby zachęcać do alternatywnych, ciekawych
sposobów rozwijania zainteresowań. Wykonane prace przynoszą wiele satysfakcji
i zadowolenia oraz wzmacniają wiarę we własne możliwości. Często uczniowie zabierają do
domów rodzinnych swoje wytwory np.: stroiki świąteczne, bombki, ramki na zdjęcia, ozdoby
wykonane różnymi technikami, a rodzice są dumni, że ich pociechy wykonują piękne
przedmioty.
Prace biurowe, obsługa komputera – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka,
bindownica, laminator, drukarka oraz wykonywanie prostych prac w tym zakresie, a także
znajomość podstawowych programów komputerowych. Nabycie umiejętności z tej dziedziny
ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym. Segregacja dokumentów i odpowiednie ich
zabezpieczanie może być wykorzystywane jako atut przy staraniu się o pracę.
Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych
pracowniach. Należy nadmienić, że nauczyciele szczególnie zwracają uwagę na
bezpieczeństwo i higienę pracy, a uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów
poszczególnych sal. W naszej placówce zawsze staramy się o indywidualne podejście do
podopiecznych. Zadania przydziela się na miarę ich możliwości. Najmniej sprawni, są często
początkowo bacznymi obserwatorami, ale w miarę doświadczenia włączają się w aktywność
szkolną.

W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności
społecznych uczniów organizowane są dodatkowo różnorodne wycieczki dydaktyczne,
wyjazdy do urzędów i przedsiębiorstw, wystawy, konkursy, a także opracowuje się i realizuje
projekty. Szkoła uczy poprzez praktyczne działanie, co sprawia, że lekcje są ciekawe, a
przyswajane wiadomości przydają się w codziennym życiu. Sprawdzianem nabytych
umiejętności jest uczestnictwo w corocznym konkursie dla Klas Przysposabiających do Pracy,
organizowanym przez SOSW w Dorohusku. Zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki i
zobaczenia, że jakość pracy osoby niepełnosprawnej, pomimo jej licznych ograniczeń, nie jest
mniej efektowna.
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