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Współcześnie pojmowana edukacja przywiązuje szczególną wagę do 

kształtowania osobowości ucznia. Przejawia się ona między innymi w: 

rozbudzaniu zainteresowania światem, rozwijaniu indywidualnych zdolności 

poznawczych, tworzeniu pozytywnego stosunku do pracy i nauki. Poznanie 

ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy rozbudza 

ciekawość człowieka już od najmłodszych lat. Wzbudza też szacunek do pracy  

i ludzi ją wykonujących. Są to wartości nieocenione, gdyż tak ważne jest,  

aby darzyć szacunkiem ludzi wykonujących każdą pracę. Uczniowie coraz 

częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują 

opowiadać o ich pracy, naśladować ich czynności związane z pracą w czasie 

zajęć, improwizacji. Poprzez zabawę dziecko już od najmłodszych lat 

przezwycięża trudności w przystosowaniu się do swojego otoczenia 

(społecznego, biologicznego i kulturowego). Przystosowanie to polega  

na opanowaniu tych czynności, które umożliwiają zachowanie aktywnej 

postawy wobec otoczenia. Przedstawione poniżej działania praktyczne 

umożliwiły uczniom zdobywanie (w miarę ich możliwości) wiedzy, sprawności 

i umiejętności potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania osobom będącym 

 u progu osiągnięcia dorosłości. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu 

miejsca zamieszkania,  czynności jakie wykonują oraz  ich zawodów, nazywanie 

narzędzi pracy przygotowuje uczniów do pełnienia późniejszych ról 

społecznych. Dorośli powinni przybliżać młodzieży wiedzę o różnych 

zawodach, aby rozwijali swoje zainteresowania, umiejętności potrzebne  



do samodzielnego dorosłego życia oraz umiejętność czerpania z zasobów 

społeczno-kulturowych.  

Innowacja pedagogiczna „Chcę świadomie wejść  

w świat dorosłości” miała służyć doskonaleniu procesu wychowawczo– 

dydaktycznego, a także poprawie jakości pracy nauczycieli oraz sprzyjaniu i 

wspomaganiu w rozwoju uczniów. 

Innowacja jest  doskonałym sposobem  na świadome wprowadzanie uczniów w 

ich dorosłość, w tym również planowanie podejmowanej w przyszłości pracy 

zawodowej. Ważne jest, aby uczniowie w życiu radzili sobie z różnymi 

wyzwaniami, w tym również z podejmowaniem pracy. Chcąc przygotować 

uczniów  do mądrego i przemyślanego startu w dorosłość udało się nam 

zrealizować poszczególne zadania: 

• poznanie swoich mocnych i słabych stron poprzez wykonanie testów 

stopnia komunikatywności i organizacji zadań, oraz testu predyspozycji 

zawodowych z wykorzystaniem technologii informatycznej online, 

 

 

 



• przeprowadzenie zajęć z zakresu wprowadzenia uczniów w zawód 

stolarza, wspólne budowanie karmnika, choinki,  zapoznanie z 

podstawowymi narzędziami oraz etapami pracy podczas obróbki 

materiałów drewnianych 

 

• odwiedzenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie. Młodzież 

została zapoznana z rolą jaką pełnią strażacy, i odpowiedzialnością jaką 

niesie ze sobą pełnienie takiej roli. Podczas zajęć edukacyjnych w których 

mogli uczestniczyć również praktycznie mieli przekazaną przydatną 

dawkę wiedzy. Uczniowie wykazali się dużą znajomością z zakresu 

bezpieczeństwa i postępowania w razie pożarów i innych niebezpiecznych 

zdarzeń.  

 

• odwiedzenie Komendy Powiatowej Policji  

w Żninie i zapoznanie się z rolą policjanta  

w funkcjonowaniu społeczeństwa. 

Konsekwencje jakie niesie ze sobą brak 

przestrzegania norm i zasad powinny dać 

uczniom wiele do myślenia nie tylko kiedy 

osiągną pełnoletniość, ale już od tej chwili.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• poznanie wybranych przez uczniów zawodów jak np. kierowca autobusu, 

listonosz, sprzątaczka, ogrodnik, rolnik, sadownik, sprzedawca, które 

realizowane były podczas zajęć a także wyjść do miejsc pracy. Poznali 

narzędzia potrzebne do wykonywania tych zawodów, oraz specyfikę, 

podobieństwa i różnice. 

 

• Przybliżenie młodym ludziom specyfiki pracy Urzędu Pracy, Urzędu 

Gminy, Urzędu Celnego, Starostwa Powiatowego oraz określenie ich 

umiejscowienia i możliwości załatwienia wielu niezbędnych spraw o 

których nawet uczniowie nie zdawali sobie sprawy. Pozwoliło to 

uświadomić chłopcom jak ważne jest umiejętne poruszanie się w 

społeczeństwie i umiejętności korzystania z wiedzy jaką mogli zdobywać 

w szkole.  

 

• Wyjście edukacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Uczniowie 

byli zainteresowani problematyką rynku pracy. Na spotkaniu zapoznano 

młodych ludzi z celem powołania urzędów pracy. Przedstawiono 

obowiązki Państwa wobec obywateli, dotyczące prawa do pracy i ochrony 

pracy. Przekazano również informacje, w jaki sposób prawa obywateli do 

pracy są realizowane przez urzędy pracy. Uczniowie podczas prezentacji 

zapoznali się z pozytywnymi aspektami pracy, jak również 

z negatywnymi skutkami wynikającymi z bierności zawodowej. 

Słuchacze mieli również okazję poznać pracowników realizujących 

zadania  z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego 

i finansowych form wspierania zatrudnienia.  

 



 

 Na koniec wizyty uczniowie brali udział w praktycznym ćwiczeniu, 

mającym na celu pokazanie uczniom, jak przebiegają aktualnie rekrutacje 

w dużych firmach i na jakiej podstawie rekruterzy dokonują wyboru 

najlepszych kandydatów do pracy. Podczas tego ćwiczenia doradczego, 

młodzież mogła się przekonać, czy potrafi ze sobą współpracować 

oraz zobaczyć, jaką rolę pełni w grupie. Wizyta w Powiatowym Urzędzie 

Pracy stworzyła młodym ludziom możliwość bezpośredniego poznania 

urzędu jako zakładu pracy, jak również zapoznania się z realizowanymi 

przez niego zadaniami. Umożliwiła im także, zdobycie wiedzy na temat 

skutecznego wejścia i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

Pracownicy Powiatowego Urząd Pracy dostrzegają pozytywny aspekt 

wczesnego zainteresowania młodzieży tematyką rynku pracy. 

 

• wyjścia edukacyjne do zakładów pracy:  

- Hotel i Restauracja Martina w Żninie, gdzie uczniowie mieli okazję w 

naturalnych warunkach zapoznać się ze specyfiką managera, 

recepcjonistki, kelnera, barmana, sprzątaczki, kucharza, konserwatora 

obiektu, oraz pomocniczych pracowników odgrywających jakże istotną 

rolę w funkcjonowaniu obiektu.  Uczniowie chętni byli do zadawania 

wcześniej przygotowanych pytań, podjęli próbę przeprowadzenia 



wywiadu. Spotkanie stworzyło szansę na obserwację potencjalnych 

stanowisk na których mogliby w przyszłości pracować. 

 

 
 



- Zakład KÖBO -  KÖHLER+BOVENKAMP – Polska Sp. z o.o.  w 

Żninie. Podczas tego wyjścia chłopcom została przybliżona wiedza z 

zakresu możliwości jakie daje praca w zawodzie ślusarza, pomocnika 

ślusarza, technologa, operatorów maszyn, spawaczy, praca sekretarki, a 

także doradcy handlowego, kierowników działu, kontrolerów, 

pracowników telefonicznej obsługi klienta, czy pracowników 

sprzątających. Mogli także zapoznać się ze specyfiką pracy w firmie 

ochroniarskiej i sprawdzić jak działa monitoring co pozwoliło wyciągnąć 

im ciekawe wnioski.  Wyjście do tego miejsca racy uświadomiło uczniom 

jak ważna jest praca każdego człowieka, że aby firma mogła działać 

prężnie i rozwijać się  - każda zatrudniona osoba musi należycie 

wykonywać swoją pracę. Uczniowie zostali również oprowadzeni po 

obszarze zakładu, który kryje w sobie wiele ciekawych hal 

produkcyjnych. Mogli zobaczyć jak wyglądają i pracują nowoczesne 

maszyny, ale także uświadomili sobie jak ważna jest praca ludzi.   

 

 



• Spotkania z ludźmi rożnych zawodów  

 

- Zaproszenie do szkoły treserki psów z psem terapeutą i organizacja 

zajęć dogoterapii dla młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły. Zajęcia 

te dały uczniom możliwość zapoznania się z rolą jaką w ludzkim  życiu 

odgrywają zwierzęta i możliwość obcowania z nimi. Dowiedzieli się jak 

powinna zachowywać się osoba odpowiedzialna za pupila, jak o niego 

dbać, pielęgnować. Celem zajęć było budowanie prawidłowej relacji z 

psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami. Jednocześnie 

uczniowie zostali zapoznani z różnymi zawodami, w których ważną rolę 

odgrywa pies. Zajęcia prowadziła Aleksandra Gic. 

 

 

 

- Zapoznanie z pracą leśnika, leśniczego. Uczniowie przeprowadzili 

zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt. Do akcji przyłączyła się cała szkolna 

społeczność. Finał akcji miał miejsce w Nadleśnictwie Gołąbki, gdzie 

młodzież uczestniczyła w spotkaniu z leśniczym, który przeprowadził 

zajęcia na leśnej ścieżce edukacyjnej i przybliżył zawód człowieka 

żyjącego najbliżej przyrody. 



 
  

• opracowanie zbioru multimedialnego „Zawody, które znamy” - na pen 

drive ( teksty i zdjęcia z realizowanych wyjazdów i spotkań), 

przedstawienie zbiorku kolegom z młodszych klas VIa, oraz klasy IV, V, 

VI w formie prezentacji.  

 

 



• organizacja zajęć o zawodach dla uczniów klas I-III – uczniowie 

uczestniczący w innowacji zdobyte informacje o zawodach przekazali 

swoim młodszym kolegom, poprzez zastosowanie metody tutoringu 

rówieśniczego. 

Nowatorstwem naszej innowacji było to, że uczniowie oprócz zajęć 

teoretycznych, w głównej mierze mogli poznawać zawody „od podszewki”, 

poprzez wyjazdy i wyjścia edukacyjne, spotkania, wyjścia do miejsc pracy  

i wcielanie się w przedstawicieli poznanych zawodów, jak również swoją 

wiedzę mogli przekazać młodszym kolegom prowadząc dla nich warsztaty.  

Zaplanowane działania zostały zrealizowane w ramach godzin lekcyjnych, 

wyjść i wycieczek z nauczycielami. 

Wejście osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia na otwarty 

rynek pracy jest możliwe, dowodzą temu przeprowadzane działania w ramach 

różnych projektów.  Kiedy mowa o uczniach z niepełnosprawnością, będących 

 w szkole podstawowej, mamy na uwadze też ich dalszą edukację w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy, gdzie odbywa się ich dalsza edukacja i kształcenie 

mające na celu przysposobienie ich do wykonywanej pracy. Jednak praktyka 

dowodzi, że są wśród uczniów szkoły podstawowej tacy uczniowie, którzy  

z chwilą uzyskania pełnoletniości postanawiają zakończyć swoją edukację 

szkolną na etapie szkoły podstawowej. Tym samym nie nabędą niezbędnych 

wiadomości i umiejętności o rynku pracy. Większość z uczniów, o których 

mowa, otrzyma świadczenia socjalne i będzie uczestniczyło w różnego rodzaju 

warsztatach pracy zajęciowej, pozostali uczniowie powinni być wyposażeni 

chociaż w podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i poruszania  

się po rynku pracy. Należy pamiętać, że mimo ciągłych zmian w prawie, osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną nadal mają duże trudności w uzyskaniu 

informacji czy porady zawodowej, a także w znalezieniu dobrego szkolenia 

zawodowego oraz pracy. Dlatego proponujemy już na etapie szkoły 

podstawowej przeprowadzanie działań z doradztwa i poradnictwa zawodowego 

w zakresie zawodowych potrzeb uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym i znacznym. Celem tych działań będzie  nabywanie 

umiejętności potrzebnych w pracy, między innymi: samodzielność, zdolność 

radzenie sobie z emocjami, punktualność. Bardzo ważnym elementem były 

wycieczki tematyczne obrazujące przykładowe miejsca pracy, dzięki temu 

chłopcy będą mogli później wybrać taką pracę, która połączy ich możliwości, 

predyspozycje i satysfakcję. 


