Program JESTEM DOROSŁY – CHCĘ PRACOWAĆ

Program pt. JESTEM DOROSŁY – CHCĘ PRACOWAĆ będzie realizowany
w klasach trzecich szkoły Przysposabiającej do Pracy przez okres trzech lat. Program zawiera
materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w procesie
przechodzenia z edukacji na rynek pracy. Stanowi on wieloelementowy zbiór pomocy
diagnostycznych i dydaktycznych umożliwiający organizację kompleksowego wsparcia
młodzieży z niepełnosprawnością w tym trudnym dla niej okresie życia.
W skład materiałów wchodzi:
1. Inwentarz preferencji czynności zawodowych osób z niepełnosprawnością umysłową,
2. Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową,
3. Program zajęć przygotowujących młodzież z niepełnosprawnością umysłową do
funkcjonowania w sytuacji pracy.

Wyposaża on kompleksowo w narzędzia potrzebne do prawidłowej diagnostyki
potrzeb wsparcia funkcjonowania w sytuacji pracy, oraz zawiera konkretny program pracy
umożliwiający młodzieży podniesienie poziomu przystosowania do sytuacji związanych
z wykonywaniem pracy. Wykorzystanie materiałów umożliwia więc nauczycielom zarówno
diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych w wspomnianym zakresie, jak też zaplanowanie
i przeprowadzenie działań edukacyjnych. Intencją autorów jest aby wszystkie elementy
Materiałów w specjalnej placówce oświatowej stosowane były jako jeden spójny program.
Inwentarz preferencji czynności zawodowych osób z niepełnosprawnością umysłową
przeznaczony jest do wspomagania orientacji zawodowej uczniów kończących gimnazjum
lub reorientacji uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową pomocna
będzie szczególnie na początku i na końcu edukacji w ostatniej w cyklu kształcenia klasie
w szkole ponadgimnazjalnej. Dzięki niej można zaplanować indywidualny proces wsparcia
ucznia w przygotowywaniu się do funkcjonowania w sytuacji pracy (na początku roku
szkolnego) oraz poradzić mu, w środowisku zawodowym o jakim poziomie wsparcia będzie
efektywnie funkcjonował.
Program zajęć przygotowujących młodzież z niepełnosprawnością umysłową do
funkcjonowania w sytuacji pracy przeznaczony jest także dla uczniów kończących edukację
w szkole ponadgimnazjalnej. Służy on wsparciu ucznia w przygotowaniu się do roli
samodzielnej osoby dorosłej - pracownika, którą podejmie po ukończeniu szkoły.
Konstrukcja materiałów jest bardzo przejrzysta i przyjazna wszystkim korzystającym z nich.
W ramach programu zajęć dla młodzieży nauczyciele znajdą scenariusze zajęć i gotowe do
wykorzystania środki dydaktyczne. Wystandaryzowane metody diagnostyczne, specjalnie
skonstruowane dla grupy osób z niepełno sprawnością umysłową, po raz pierwszy w Polsce
pozwalają uzyskać szereg niedostępnych wcześniej informacji o uczniu (badanym).

Program został opracowany przez firmę Europerspektywa w ramach projektu
„Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla
młodzieży z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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