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Niniejszy projekt został sfinansowany ze środków Komisji
Europejskiej. W publikacji tej przedstawione są poglądy tylko
jej autorów i Komisja nie bierze odpowiedzialności za użytek,
jaki można zrobić z zawartych tu informacji.

NOWE ŚCIEŻKI W DZIEDZINIE
WŁĄCZAJĄCEGO SZKOLENIA
ZAWODOWEGO W SEKTORZE
SPOŁECZNYM

Wymogi wdrożeniowe
Wprowadzenie
Niepełnosprawność ma ogromny wpływ na ludzką zdolność do poruszania się na rynku pracy.
Uczestnictwo w rynku pracy jest ściśle związane z możliwością zdobywania umiejętności i kwalifikacji.
Tak więc nowe oferty edukacyjne dla osób niepełnosprawnych stworzą dla nich nowe możliwości na
rynku pracy.
W ciągu ostatnich trzech lat zespół ekspertów z różnych krajów Europy opracowywał nową metodę
kształcenia. Stworzyli oni model szkolenia włączającego dla osób niepełnosprawnych chcących
zdobyć zawód opiekuna osoby niepełnosprawnej – asystenta wspomagającego. Model ten ma zostać
wdrożony do systemu edukacji zawodowej.
W folderze tym zawarte są informacje o najważniejszych etapach tworzenia tego modelu.
Ponadto ukazane są zadania, które należy wykonać, aby było w przyszłości możliwe włączanie osób
z niepełnosprawnością intelektualną do systemu szkolnictwa zawodowego.
Chcemy budować wspólną przyszłość. Przyszłość, w której osoby pełnosprawne i niepełnosprawne
będą mogły pracować razem. Potrzebujemy wsparcia i współpracy, aby osiągnąć ten cel.
Chcemy podziękować wszystkim partnerom projektu i ekspertom, którzy stawiali wraz z nami
pierwsze kroki na tej nowej ścieżce. Pragniemy także podziękować Austriackiej Agencji Programu
Leonardo da Vinci za współpracę.
Chcemy ponadto podziękować sponsorom z ramienia Unii Europejskiej oraz wszystkim organizacjom
z krajów partnerskich, które wspomogły nas funduszami w tej „ekspedycji”.
Wszystkiego najlepszego,
Gudrun Stubenrauch,
Koordynator Projektu

Wdrożenie następujących wymogów jest podstawą budowania nowych ścieżek w kierunku
włączającego szkolenia zawodowego w sektorze społecznym.
Wymogi na poziomie europejskim
Edukacja nie leży w kompetencji Unii Europejskiej,
lecz poszczególnych krajów członkowskich.
Jednak
Unia
Europejska
daje
pewne
rekomendacje, publikując komunikaty.
Na przykład: Dzięki Strategii Lizbońskiej Unia
Europejska walczy o większą konkurencyjność.
Może być ona osiągnięta poprzez coraz lepsze
kształcenie personelu. Celem jest podwyższenie
jakości wykształcenia jako środka przeciwko
bezrobociu.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że aby osiągnąć ten
cel, trzeba stworzyć równe szanse w dziedzinie
edukacji. Jest to warunkiem wstępnym równych
szans w poszukiwaniu pracy. Ten aspekt
zagadnienia był do tej pory niedoceniany.

Dlatego też żądamy od Unii Europejskiej
ściślejszej współpracy pomiędzy Departamentami
Edukacji i Kultury a Departamentami Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Równych Szans w
odniesieniu do problematyki niepełnosprawności.
Należy jasno stwierdzić, że na poziomie
europejskim integracja zawodowa możliwa jest
jedynie wtedy, gdy istnieje równość szans w
dostępie do szkoleń zawodowych. Zadaniem
Unii Europejskiej jest sprawienie, aby kraje
członkowskie były tego w pełni świadome.
Unia Europejska powinna również propagować
rozszerzenie listy zawodów, które mogą
wykonywać osoby niepełnosprawne, co otworzy
przed nimi nowe perspektywy i możliwości.

Wymogi na poziomie krajowym
Wymogi ukierunkowane na polityków/legislatorów
l
Żadnej ekskluzji niepełnosprawnej młodzieży i młodych dorosłych z możliwości edukacyjnych
		
i zawodowych
l
Wspomaganie i ułatwianie nowoczesnych możliwości szkoleniowych z rozszerzonej listy
		
zawodów, jak na przykład szkolenie asystentów wspomagających
l
Zmiana prawa szkolnego na poziomie krajowym i regionalnym, tak, aby w szkole możliwa
		
była integracja
l
Zapewnianie wsparcia finansowego dla wdrożenia włączającego szkolenia zawodowego
		
– wsparcie techniczne i w zakresie zasobów ludzkich
l
Wprowadzenie zawodu „asystent wspomagający” do listy zawodów umożliwiających
		
podpisanie kontraktu pracy
l
Finansowanie badań naukowych i ewaluacji włączających form szkoleń zawodowych

Wymogi ukierunkowane na szkoły zawodowe/miejsca praktyk
l
Otwieranie klas integracyjnych w szkołach zawodowych
l
Znoszenie barier architektonicznych i związanych z wyposażeniem technicznym
l
Edukacja ustawiczna nauczycieli klas integracyjnych
l
Umożliwienie wsparcia procesu dydaktycznego w klasach integracyjnych
		
nauczycieli asystujących
l
Przeprowadzanie superwizji grupowej i innych form wsparcia dla nauczyciela
l
Współpraca między szkołą zawodową a miejscem odbywania praktyk zawodowych

Zespół europejskich partnerów projektu w Cork,
Irlandia, Wrzesień 2005

przez

Wymogi ukierunkowane na organizacje z sektora społecznego/przyszłych pracodawców
l
Współpraca ze szkołami zawodowymi w tworzeniu miejsc praktyk, wspieranie uczestników
		
szkoleń podczas praktyk
l
Branie pod uwagę zawodu asystenta wspomagającego w planowaniu zasobów ludzkich
l
Budzenie świadomości przyszłych współpracowników odnośnie szans i zagrożeń wynikających
		
z zatrudniania asystentów wspomagających
l
„Wizualizacja” szans zawodowych wszystkich zaangażowanych osób, pracodawców,
		
asystentów wspomagających…
l
Otwieranie organizacji z sektora społecznego na przyszłych niepełnosprawnych
		
pracowników – zmiana paradygmatu.

Korzyści wynikające z projektu
W trakcie realizacji projektu coraz wyraźniejsze stawały się korzyści wynikające z przeprowadzenia
szkolenia włączającego, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, lecz również dla
pozostałych uczniów, nauczycieli, podopiecznych instytucji opiekuńczych, kolegów z miejsca
praktyk oraz przyszłych pracodawców.
Korzyści wynikające z modelu szkolenia
włączającego
l

l

l

l

l

l

Otworzenie szkół i rynku pracy na osoby
niepełnosprawne
Zwiększenie różnorodności zespołów
pracowniczych
Podniesienie jakości pracy dzięki posiadaniu
„ekspertów’ w zespołach pracowniczych
Otworzenie nowych ścieżek prowadzących
ku włączającemu społeczeństwu
Lepsze zrozumienie podopiecznych przez ich
opiekunów
Stworzenie modelu roli
dla osób
niepełnosprawnych

Korzyści dla uczestników
Niepełnosprawni uczestnicy powinni, po
zakończeniu szkolenia, uzyskać kwalifikacje
asystentów
wspomagających.
Dla
osób
niepełnosprawnych możliwość uczestnictwa w
profesjonalnych szkoleniach zawodowych jest
ogromnym krokiem naprzód w kierunku otwierania nowych sektorów zawodowych (inkluzja
zawodowa i społeczna).
Dla zespołów opiekuńczych jest to wartościowe,
zawodowe i osobiste doświadczenie i wyzwanie.

Podstawowe założenia
W Unii Europejskiej około 14% populacji stanowią osoby niepełnosprawne. W krajach UE poziom
wykształcenia osób niepełnosprawnych, w porównaniu z osobami bez niepełnosprawności, jest stosunkowo
niski. W niektórych krajach (Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania) poziom wykształcenia i kwalifikacji
osób niepełnosprawnych nie przekracza poziomu szkoły podstawowej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest
fakt, że istnieją utrudnienia dla tych osób w dostępie do dalszej edukacji.
Istnieje wiele systemów wsparcia, ułatwiających dostęp do zawodowych ośrodków szkoleniowych.
Jednak te systemy wsparcia nie zawsze zgodne są z potrzebami osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Praktycznie więc nie mają one żadnych możliwości uczestniczenia w integracyjnych
szkoleniach zawodowych.
We wszystkich Europejskich Krajach Członkowskich organizowane są specjalne szkolenia dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Jednak tylko nieliczne z tych szkoleń ukierunkowane są na zawody z
sektora usług socjalnych. Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną są zasadniczo ograniczone do tradycyjnych zawodów robotniczych i pracy manualnej.
Zamierzenia projektu
W Projekcie Europejskim „Szkolenie integracyjne dla niepełnosprawnych opiekunów osób
niepełnosprawnych – asystentów wspomagających” (IBB) zastosowano innowacyjne techniki
nauczania, które w przyszłości pozwolą włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną do
masowego systemu kształcenia. W projekcie stworzono i przetestowano program zajęć, dzięki
któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły uczestniczyć w zdobywaniu
kwalifikacji w sektorze opieki nad niepełnosprawnymi, jako samodzielni pracownicy. Program ten
powinien być tak zaprojektowany, aby można go było zastosować w innych dziedzinach szkolenia
zawodowego.
IBB – program szkolenia włączającego

Rezultaty & produkty projektu IBB
l

l

l

Podstawowy kurs ICT dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:
Ponieważ dla grupy docelowej projektu IBB nie istniały dotychczas żadne kursy e-learningu, to
kursy takie zostały stworzone dla potrzeb projektu. Pewne elementy tego narzędzia, których
poznanie pozwoli wyrobić sobie zdanie na temat jego przydatności, można znaleźć na
CD-ROM-ie oraz pod adresem http://www-deis.cit.ie/ibb
Podręcznik zasad wdrażania projektu IBB – modelu szkolenia włączającego:
Podręcznik zawiera informacje przeznaczone dla wszystkich grup docelowych – osób z
niepełnosprawnością intelektualną, nauczycieli, pracodawców, czyli osób zarządzających
organizacjami dla osób niepełnosprawnych oraz decydentów w dziedzinie polityki.
W podręczniku zawarte są m.in.: program nauczania, zasady dydaktyki, rodzaje systemów
wsparcia.
CD-ROM:
CD-ROM przedstawia przegląd całego projektu IBB i jego rezultatów. Znajdują się tu wypowiedzi
uczestników, ich kolegów ze szkoły i z miejsca praktyk, wywiady z politykami. Są tu również
materiały pomocne przy wdrażaniu szkolenia włączającego (np. lista zadań).

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem tych materiałów, skontaktuj się z jedną z organizacji
partnerskich projektu.

Badania wykazały, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie miały do tej pory tych
samych możliwości uczestniczenia w szkoleniach, co inni ludzie. Dotyczyło to zwłaszcza szkoleń
zawodowych, które dla osób niepełnosprawnych intelektualnie praktycznie nie istniały. Dlatego też w
projekcie skupiono się na wypracowaniu koncepcji szkolenia włączającego.
Zgodnie z naszą definicją, o włączającym szkoleniu zawodowym można mówić, gdy:
l
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną przebywają w tej samej klasie, co osoby nie
		 potrzebujące specjalnego wsparcia
l
Wszyscy pracują razem nad tym samym zagadnieniem; występujące różnice dotyczą
		 szczegółowości ujęcia problemu
l
Należy brać pod uwagę różne poziomy rozwoju oraz różne poziomy potrzebnego wsparcia
l
Wszyscy uczą się razem i od siebie nawzajem jako równoprawni partnerzy.
Podczas szkolenia kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną zostaną włączeni
do zwyczajnej grupy, w której uczniowie uczą się zawodu „opiekun osoby niepełnosprawnej” lub
podobnego. Właściwa proporcja uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych wynosi 1:6.
Szkolenie będzie trwało dwa lata; jeśli będzie to konieczne, czas trwania szkolenia może zostać
przedłużony. Czas nauki dla studentów niepełnosprawnych nie powinien przekraczać 20 godzin
tygodniowo.
Szkolenie przeprowadzane jest jako podwójny system, co oznacza, że naprzemiennie prowadzone
są zajęcia praktyczne i teoretyczne. Dydaktyka powinna opierać się na zasadzie samoorganizacji.

Grupę docelową prezentowanego szkolenia
stanowią
osoby
z
niepełnosprawnością
intelektualną mające co najmniej 17 lat (wiek
zależny jest od wymogów systemu szkolnego
krajów partnerskich) i posiadające umiejętności
społeczne (np. zdolność wchodzenia w relacje
społeczne, orientacja w czasie i przestrzeni,
świadomość własnego ego, zdolność skupiania
uwagi przez co najmniej 4 godziny).
Zawartość treściowa
materiału
do
nauczania podzielona
jest na działy, na przykład:
pomaganie, praca w
zespole, różne rodzaje
niepełnosprawności,
komunikacja
i
bycie
razem, przezwyciężanie
kryzysów,
włączanie
(integracja),
usługi
wspomagające w pracy,
w miejscu zamieszkania
i w czasie wolnym.
Aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną
mogły znaleźć swoje miejsce w głównym
nurcie systemu edukacyjnego, niezbędne było

wprowadzenie systemów wsparcia. Infrastruktura (znoszenie barier architektonicznych itp.)
oraz – co najbardziej istotne – wsparcie ludzkie
w szkole i w miejscu pracy (tutorzy, nauczyciele
wspomagający, mentorzy, trenerzy pracy) muszą
być tak zorganizowane, aby umożliwić osobom
niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w
szkoleniu włączającym.
Elementem systemów wsparcia w projekcie
IBB
był
kurs
ICT.
Pierwszoplanowym celem
kursu jest umożliwienie
studentom skonfrontowania umiejętności i wiedzy,
które do tej pory zdobyli z
wymogami konkretnego
otoczenia społecznego.
Założeniem tego kursu
było
umożliwienie
studentom,
podczas
odbywania
szkolenia
zawodowego, zdobycia
podstaw
wiedzy
o
komputerze i umiejętności
posługiwania się nim. Było to możliwe dzięki
wprowadzeniu kursu e-learningu ICT.

Praktyki odbywały się w ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych oraz w ośrodkach dla osób
starszych. Uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną, których pytano o opinie na temat
praktyk, powiedzieli, że było to pozytywne, ważne
i pouczające doświadczenie. Najważniejszym
osiągnięciem pilotażu było wzmocnienie wiary w
siebie niepełnosprawnych uczestników. Ponadto,
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
stanowilimodelrolidlaosóbbezniepełnosprawności,
którymi się opiekowali. Pełniąc tę funkcję,

udowodnili oni ile mogą osiągnąć osoby
niepełnosprawne i przyczynili się do zmiany
obrazu
osoby
niepełnosprawnej
w
społeczeństwie.
Okazało się, że szczególnie istotne dla przebiegu
pilotażu było dobre przygotowanie się do niego przez
mentora oraz przez pełnosprawnych uczestników.
Dobre przygotowanie oraz zaangażowanie mentora
umożliwiło
zmianę
roli
niepełnosprawnych
uczestników „od klienta do kolegi”.

„Doświadczenia zdobyte podczas zajęć teoretycznych w klasie oraz podczas praktyk
udowodniły, że koncepcja kształcenia włączającego jest możliwa do realizacji i że można ją
zarekomendować do wdrożenia do powszechnego systemu szkolnego” –
Gerd Beidernikl, zewnętrzny ewaluator, Centrum fur Bildung und Wirtschaft, Austria.

Wypowiedzi

Niepełnosprawnych uczestników
„Spotkaliśmy wielu ludzi, to jest najlepsze”
„Chciałbym dalej uczyć się takich rzeczy”

Przewidywane zadania, które miałby podejmować asystent wspomagający w obszarze opieki nad
osobami niepełnosprawnymi, polegają na wsparciu w następujących dziedzinach:
l
Czynności życia codziennego (np. przygotowywanie posiłków i jedzenie, higiena osobista,
		 przemieszczanie się, sprzątanie, pranie)
l
Spędzanie czasu wolnego (np. spacery, gry, aktywny wypoczynek, czytanie na głos)
l
Asystowanie w sferze społecznej (np. słuchanie i rozmawianie, spełnianie indywidualnych
		 oczekiwań)
l
Inne czynności ( np. zamawianie jedzenia, pomoc w prowadzeniu domu, czynności biurowe).

„Mogliśmy zdobywać nasze własne doświadczenia”

Opiekun społeczny i
„asystent wspomagający”
będą
pracować
w
parach, w których podział
pracy będzie następował
zgodnie z indywidualnymi
kwalifikacjami.

„Bardzo się bałam, bo nie wiedziałam czego się spodziewać i jak
ludzie na mnie zareagują – ponieważ jest czymś nowym to, że osoby
niepełnosprawne mogą uczestniczyć w takim szkoleniu zawodowym.
Dzisiaj mi smutno, że nie możemy przedłużyć tego dwumiesięcznego
pilotażu”

Niektóre elementy takiego
włączającego szkolenia
zawodowego
były
przetestowane podczas
ośmiotygodniowego
pilotażu w Austrii, Polsce
i Hiszpanii. Pilotaż ten przebiegał zgodnie z zasadą
podwójnego systemu (lekcje w szkole i praktyki w
miejscu pracy).

Pilotaż został poddany
ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej.
Uczestnicy pilotażu byli
bardzo zadowoleni z jego
przebiegu,
stwierdzili
nawet, że przeszedł on ich
oczekiwania.
Pojawiły się jednak pewne
obawy
dotyczące
kompetencji
osób
niepełnosprawnych
oraz statusu prawnego
„asystenta wspomagającego”.

„Mogłem kontaktować się z innymi ludźmi na tym samym poziomie”
„A więc mogę iść do innej pracy po skończeniu szkoły; mogę gdzieś iść
i więcej się nauczyć”
„Każdy dzień to radość, czuję się naprawdę wspaniale i chętnie
codziennie idę do szkoły”

Pełnosprawnych uczniów
„Po zakończeniu pilotażu mogę sobie wyobrazić jak wyglądają zajęcia
włączające. I co najważniejsze: całkowicie zmieniłem zdanie na temat tego,
co to jest „niepełnosprawność”. Teraz już wiem co mogą osiągnąć osoby
niepełnosprawne i wiem, że pracując razem możemy wiele zdziałać”.

Kolegów z miejsca praktyk
„Już po dwóch dniach zaczęli wypełniać swoje zadania znakomicie”

