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              Konferencję „Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

praktyce” zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW nr 2 „Szansa”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i 

Wojewódzki Urząd Pracy. Konferencja współfinansowana była ze środków otrzymanych z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat medialny zapewniła TVP 3, a nad merytorycznym 

przebiegiem czuwała Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. 

            

             W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, nauczyciele 

szkolnictwa specjalnego i placówek integracyjnych, pracownicy poradni psychologiczno- 

pedagogicznych, pracodawcy oraz rodzice uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród 

gości i uczestników byli m.in.: wicekurator Jerzy Sołtysiak, dr Mirosław Zając -  prorektor 

Collegium Balticum, Iwona Klimowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Anna 

Kaczkiełło z Wydziału Oświaty Miasta Szczecin, Magdalena Biernacka  z Powiatowego Urzędu 

Pracy, dr n. med. Katarzyna Serdyńska, Mirosław Boczar - dyrektor Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie, Elżbieta Linartowicz- wicedyrektor „Jestem i Ja" Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Ośrodkiem Orientacji Zawodowej "Akademos+" w 

Szczecinie oraz przedstawiciele pracodawców z hotelu „Vulcan”. 

              Cel konferencji był oczywisty. Najważniejsze jest bowiem rozwijanie kształcenia 

zawodowego i aktywizacja na rynku pracy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ważna 

jest też pomoc w określaniu medycznych wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru 

ścieżki edukacyjnej i zdrowotnej, identyfikacja potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej do zmian 

zachodzących na rynku pracy. Dlatego w jej trakcie nie mogło zabraknąć prezentacji doświadczeń 

związanych z rozwijaniem umiejętności zawodowych w pracy z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz uaktualnienie i wzbogacenie informacji w zakresie rozwoju kariery zawodowej 

młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

            Konferencja stanowiła przedsięwzięcie otwierające szereg działań organizowanych przez 

nauczycieli SOSW nr 2 w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj 

swój talent” zainaugurowanego przez Komisję Europejską na rzecz atrakcyjności kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz tworzenia miejsc pracy. Jedną z  propozycji  kierowaną do uczniów 

placówek kształcenia specjalnego i placówek  integracyjnych oraz ich nauczycieli i rodziców w 

ramach trzeciego Europejskiego Tygodnia Kwalifikacji Zawodowych były warsztaty „umiejętności” 

związane z zawodami nauczanymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 w  

Szczecinie. Są one przydatne w życiu codziennym, a także stanowią dobry wybór na dorosłe życie 

zawodowe. 

           W warsztatach uczestniczyło 160 uczniów. A brali w nich także udział nauczyciele z 

Kamienia Pomorskiego, Nowego Czarnowa, Stargardu oraz ze szczecińskich szkół: Szkoły 

Podstawowej nr 52 z oddziałami GM 48, Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami GM 50, Szkoły 

Podstawowej nr 25 z oddziałami GM 47, Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami GM 20, Szkoły 

Podstawowej nr 8 i 45 oraz placówki z oddziałami integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 15.  

Wśród proponowanych zajęć były warsztaty krawieckie „Zabawa igłą i nitką”, które polegały na 

wykonaniu breloczka z wykorzystaniem filcu według instruktażu w kształcie różnych zwierząt, 

warsztaty kulinarne „Smacznie-zdrowo- kolorowo”, podczas których uczestnicy lepili ruskie 

pierogi, warsztaty cukiernicze „Słodko- pysznie-bajkowo”, na których młodzież piekła ciasteczka z 

jabłkami. Przygotowane dania i wypieki goście degustowali, częstowli nimi innych lub zabierali dla 

domowników. Młodzież uczestnicząca w warsztatach ogrodniczych przygotowała stroik ze 



świeżych kwiatów z wykorzystaniem różnogatunkowych traw, a na warsztatach hotelarskich 

„Slalomem wokół stołu” uczestnicy spotkania uczyli się nakrywać stół na różne okazje. 

         Nie zabrakło również typowo męskich zajęć. Warsztaty stolarskie „Zrób to sam” wymagały 

od uczestników dużego zaangażowania, gdyż używając różnych narzędzi wykonywali piękny 

karmnik dla ptaków. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli też możliwość nauczyć się 

szpachlowania, malowania, tapetowania i kładzenia kafli, wykonywania zabudowy i robót 

wykończeniowych. Ośrodek proponował gościom także warsztaty dekoratorskie - „Ozdoby- różne 

techniki” i warsztaty ceramiczne „Wylepianki z gliny”. Oprócz tematycznych warsztatów była 

możliwość zwiedzania placówki oraz konsultacje z doradcą zawodowym. 

          Wszystkie działania zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w 

Szczecinie w ramach trzeciego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pn.”Odkryj 

swój talent” przywołały uśmiech na twarzach młodzieży. Uczestnicy warsztatów pozytywnie 

ocenili przygotowane dla nich niespodzianki. Nie brakowało uczniów zainteresowanych tą 

placówką  i kierunkami kształcenia w SOSW nr 2 w Szczecinie. 

        Nie tylko prelekcje i warsztaty, ale również rozmowy w kuluarach dowiodły, że jest wielka 

potrzeba całościowego spojrzenia zarówno na szkolenie zawodowe uczniów, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, jak i pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz w 

odnalezieniu się na otwartym rynku pracy.   
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