Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Dorohusku uczestniczą
od września 2020 roku w projekcie EFS „Aktywni zawodowo”, którego celem jest wyposażenie 20
uczniów w kompetencje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe. Projekt będzie trwał do
31.08.2022 roku.
W ramach projektu zostaną doposażone w sprzęt i pomoce pracownie zawodowe: gospodarstwa
domowego, komputerowa i stolarska. Projekt będzie opierał się na współpracy z pracodawcami branży
hotelarskiej w zakresie organizacji praktyk odpowiadających na potrzeby lokalnego i regionalnego
rynku pracy.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie uczniów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi oraz możliwościami psychofizycznymi, w postaci staży zawodowych wspieranych dla
14 uczniów i zajęć praktycznych dla 6 uczniów oraz zajęć zawodowych na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.
Każdy uczeń będzie mógł, poza obowiązkowymi godzinami dydaktycznymi, wziąć udział
w dowolnej liczbie zajęć. Będą to:
1. Warsztaty stolarskie: wykonanie prostych elementów konstrukcyjnych np.: kwietniki, zabawki.
2. Pracownia krawiecka: podstawy szycia maszynowego, ściegi, szycie ręczne, naprawy krawieckie.
3. Ozdoby dekoracyjne z elementami florystyki: kwiaty-sztuka układania i łączenia, aranżacje na różne
okazje, decupage.
4. Mała poligrafia: techniki drukowania, projektowanie stron i okładek, obsługa foliarki, bindownicy,
ksero, skanera.
5. Wyroby cukiernicze: wykonywanie, zdobienie i serwowanie.
6. Dekorowanie stołów: zdobienie z wykorzystaniem warzyw i owoców, techniki i trendy.
7. Z matematyką za Pan Brat – matematyka w życiu codziennym, paragony i rachunki, obliczanie
wydatków, wartości zakupów (kilogramy, sztuki).
Realizacja zajęć praktycznych i staży uczniowskich wspieranych odbywa się pod opieką nad
każdą grupą nauczyciela-specjalisty wspierającego. Programy są opracowane oddzielnie dla każdego
ucznia uwzględniając: cele, treści, zakres obowiązków stażysty, wyposażenie stanowiska pracy, zasady
monitorowania stopnia realizacji programu i osiąganych kompetencji zawodowych. Uczniowie
otrzymają: ubrania ochronne (adekwatnie do wymogów stanowiskowych i nabywanych kompetencji
zawodowych), ubezpieczenie; drugie śniadanie, zwrot kosztów dojazdu i stypendium proporcjonalnie
do zrealizowanych godzin.
W związku z działaniami projektowymi wynikającymi z Indywidualnej Diagnozy SOSW
nauczyciele ukończą szkolenia:
- Carving - zdobienie artystyczne z wykorzystaniem warzyw i owoców;
- Metoda eksperymentu w nauczaniu w placówce specjalnej;
- Cykl Szkoleń „TIK w nauczaniu”, w tym efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Projekt wpłynie na efektywniejsze przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji i podjęcia
zatrudnienia. Pomoce zostaną przekazane SOSW w celu wykorzystania w trakcie pracy z uczniami po
zakończeniu projektu. Realizacja kompleksowego wsparcia przyczyni się do wzrostu jakości
i efektywności kształcenia SOSW, wyrównywania i rozwinięcia kompetencji kluczowych, zacieśnienia
współpracy z pracodawcami z terenu Chełma i powiatu chełmskiego, w efekcie do lepszego
przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia i aktywniejszej mobilności na rynku pracy.

