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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego receptą na
dostosowanie kształcenia
zawodowego
Pracownia stolarska znajdująca się na terenie SOSW Nr 1 DNR w Policach została
wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, tj.: dokumentacje
konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmów; połączenia stolarskie, łączniki, okucia i akcesoria, modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych. Zajęcia „Zręczne Ręce – praca w drewnie” mają charakter terapii
zajęciowej dla uczniów Ośrodka i polegają na wytwarzaniu prostych wyrobów
stolarskich.

Celem Projektu „Zręczne Ręce
– praca w drewnie” jest wzrost
efektywności
kształcenia
zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego
rynku pracy, które zwiększają
szanse na zatrudnienie, podnoszą jakość bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, wspierają
rozwój doradztwa zawodowego i ułatwiają dostęp do informacji edukacyjno-zawodowej
w Powiecie Polickim.
- Dzięki pozyskanym środkom pracownia stolarska
znajdująca się na terenie
SOSW Nr 1 DNR w Policach
została wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce
dydaktyczne, tj.: dokumentacje konstrukcyjne, części
maszyn i mechanizmów;
połączenia stolarskie, łączniki, okucia i akcesoria, modele
podzespołów oraz wyrobów z
drewna i tworzyw drzewnych,

rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów stolarskich,
dokumentacje
techniczne
maszyn i podzespołów, stanowiska kreślarskie, stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu dla nauczyciela,
narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej
obróbki drewna i tworzyw
drzewnych, obróbki hydrotermicznej i plastycznej, prac
wykończeniowych i montażowych, przyrządy i uchwyty
obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe,
schematy części maszyn i
urządzeń, instalację sprężonego powietrza, instalację
odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia montażowe,
instrukcje
technologiczne
i stanowiskowe, instrukcje
obsługi maszyn i urządzeń,
oprzyrządowanie, obrabiarki i
urządzenia – wymienia Beata
Chmielewska Członek Zarzą-

du Powiatu w Policach.
W pracowni, w ramach Projektu, odbywają się zajęcia
„Zręczne Ręce – praca w drewnie”. Zajęcia mają charakter
terapii zajęciowej dla uczniów
Ośrodka i polegają na wytwarzaniu prostych wyrobów stolarskich. Uczestnicy zapoznają
się i nabywają umiejętności w
pracy z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi. Podczas
zajęć wyrabiają w sobie nawyki
estetyczne oraz bardzo ważną
w tej pracy dokładność. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tej pracowni ma na celu
ukazanie możliwości podjęcia
pracy i przygotowania do prostych prac stolarskich. Ponadto, celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie
samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości
oraz kształcenie umiejętności
współpracy z grupą.

Kolejny etap realizacji projektów
edukacyjnych

Projekt „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach
kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”, którego całkowita wartość wynosi 6 924 816,11 zł, realizowany jest obecnie przez Powiat Policki. W Projekcie wsparciem objęto uczniów i nauczycieli z placówek edukacyjnych,
dla których Powiat jest organem prowadzącym.

- Ze wsparcia w postaci kursów,
szkoleń, warsztatów i studiów
podyplomowych skorzystało
już 103 nauczycieli, natomiast
z zajęć dodatkowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego,
wycieczek naukowych, stypendiów i zajęć wyrównawczych
umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem skorzystało 607 uczniów – mówi
Beata Chmielewska Członek
Zarządu Powiatu w Policach.
W ramach Projektu dofinansowano zakup wyposażenia w
nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne do pracowni i
sal, w tym m.in.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach powstała „Sala
doświadczania świata – Raj
dla zmysłów”. To miejsce, w
którym świat jest przyjazny
dziecku i proponuje polisensoryczne doznania. Gdzie rzeczywistość jest przestrzenią
stymulującą zmysły, w której można poczuć, dotknąć,
doświadczać i eksperymentować. Wchodzi w interakcje i
uruchamia wyobraźnię. Planować i inicjować grę świateł, iluminacji obrazów, ruch
światłowodów, kaskadę wody i

dźwięków. W chwili wytchnienia zrelaksować się na łóżku
wodnym, w kąciku lustrzanym
bądź na kolorowych matach
terapeutycznych. Alternatywą
fajnej zabawy jest też możliwość zastosowania urządzeń
wytwarzających dym, bańki
mydlane, światła fluorescencyjne i akustycznej tablicy
manipulacyjnej;
Nowoczesna pracownia do
nauki języków obcych, która
wyposażona jest w zestaw
10 stanowisk uczniowskich z
wbudowanymi wysokiej jakości słuchawkami z mikrofonem, sterowanymi z monitora
dotykowego.
- Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nauczyciel może
dostosować tempo pracy do
możliwości uczniów dzieląc
ich na dowolnie konfigurowane grupy. Uczniowie równocześnie mogą realizować
własne programy językowe –
mówi Agnieszka Bąk Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w
Policach.
Pracownia została wyposażona w biurko nauczycielskie z
21-calowym monitorem dotykowym FULL HD wbudowanym do blatu zamiast standar-

dowego pulpitu z klawiaturą.
Zainstalowane oprogramowanie sterujące PC umożliwia
nauczycielowi obsługę pracowni z tablicy interaktywnej.
Monitor dotykowy umożliwia
również sterowanie bezprzewodowe klasopracownią i
obsługę magnetofonu cyfrowego z trenerem mowy.
Uczniowie Ośrodka mogą
również korzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej.
Dzięki nowemu wyposażeniu
w pracowni mogą być prowadzone zarówno zajęcia z
podstaw informatyki, jak i
bardziej zaawansowane kursy. Pracownię wyposażono w
10 nowych komputerów typu
All-IN-One, które dzięki swojej ergonomicznej budowie nie
zajmują miejsca na biurku (ani
pod), uczniowie dysponują
więc ogromną przestrzenią
roboczą.
- Dla uczniów zakupiono również nowe biurka i krzesła, które dzięki swojej regulacji- podnoszonym blatom pozwalają
na ergonomiczną pracę zarówno dzieciom na wózkach jak i z
innymi schorzeniami – dodaje
Dyrektor SOSW nr 1 dla DNR
w Policach Ryszard Budzisz.
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RCWON
– usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania
Od początku maja 2020 roku realizowane są działania
w ramach projektu "Regionalne Centrum Wspierania
Osób Niesamodzielnych w Policach". Liderem projektu jest Powiat Policki natomiast partnerem Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek. Od początku realizacji, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.
W maju zostało objętych opieką osiem osób, na początku
czerwca - kolejne dwie osoby. To pokazuje jak bardzo
potrzebne było dodatkowe
wsparcie. Oprócz tego, że
nasi podopieczni potrzebują pomocy w codziennym
funkcjonowaniu, mają także
zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie, składający się z
dwóch dań. Niemniej ważne
są nowe znajomości zawierane przez podopiecznego i
opiekunki, które bardzo często są dużym wsparciem, służą pomocą i dobrym słowem.
Tam gdzie jest to potrzebne, w
ramach współpracy z OPS w
Policach, organizujemy sprzątanie mieszkań lub uzupełnienie braków w ich wyposażeniu.
Projekt skierowany jest do
mieszkańców powiatów: m.
Szczecina, polickiego, i gryfińskiego, którzy są zagrożeni
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym. Są to osoby: niesamodzielne, których dochód
nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego,
doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego np.
ubóstwo i niepełnosprawność
występujące jednocześnie. W
ramach Domu Wspieranego
świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
rozwijamy również tzw. usługi
sąsiedzkie świadczone przez
osoby blisko zamieszkujące.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze
to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne

Sala Doświadczania Świata
- Raj dla zmysłów
Pod taka tajemniczą nazwą kryje się nowa sala w SOSW nr1. Miejsce, w którym świat jest przyjazny dziecku
i proponuje polisensoryczne doznania. Gdzie rzeczywistość jest przestrzenią stymulującą zmysły, w której
można poczuć, dotknąć, doświadczać i eksperymentować.
Pracownia została wyposażona w biurko nauczycielskie z
21 calowym monitorem dotykowym FULL HD wbudowanym do blatu zamiast standardowego pulpitu z klawiaturą.
Zainstalowane
oprogramowanie
sterujące
PC umożliwia nauczycielowi
obsługę pracowni z tablicy
interaktywnej. Monitor dotykowy
umożliwia również
sterowanie bezprzewodowe
klasopracownią i obsługę
magnetofonu cyfrowego z
trenerem mowy.

mogą korzystać z pomocy
świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi
sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej
i pomoc w podstawowych,
codziennych
czynnościach
domowych i życiowych.
Usługi sąsiedzkie świadczone
będą w zależności od potrzeb
osoby niesamodzielnej, nie
rzadziej niż jeden raz na dobę,
w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być
świadczone w nocy (np. nagłe
zachorowanie osoby niesamodzielnej lub złe samopoczucie).
Termin zakończenia projektu
przewidziano na 30 czerwca 2022 r. Wszystkie osoby
zainteresowane zapraszamy
do zapoznania się z ofertą na
stronie Szczecińskiego Stowarzyszenia "Złoty Wiek" lub
telefonicznie pod numerem
887 766 038.
Oferowana jest również pomoc
w kompletowaniu wszelkiej
dokumentacji niezbędnej do
udziału w projekcie.
Równolegle jest realizowana inwestycja mająca na celu
uruchomienie stacjonarnego Regionalnego Centrum
Wsparcia Osób Niesamodzielnych.
Tekst: Szczecińskie
Stowarzyszenie "Złoty Wiek"
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Dziecko jest kreatorem i animatorem zabawy. Wchodzi
w interakcje i uruchamia
wyobraźnię. Planuje i inicjuje grę świateł, iluminację
obrazów, ruch światłowodów,
kaskadę wody i dźwięków. W
chwili wytchnienia relaksuje
się na łóżku wodnym, w kąciku lustrzanym bądź na kolorowych matach terapeutycznych.
Alternatywą fajnej zabawy jest
też zastosowanie urządzeń
wytwarzających dym, bańki
mydlane, światła fluorescencyjne i akustyczna tablica
manipulacyjna. Sala Doświadczania Świata to świat przeżyć,
w którym dziecko czuje się
dobrze, ma swobodę ruchów
i możliwość wyboru bodźców.
Podopieczni
SOSW
nr1
korzystają z profesjonalnego

i atrakcyjnego sprzętu: łóżko wodne, kącik lustrzany z
materacem, kurtyna światłowodów, oświetlenie UV LED,
sensoryczne świetlne klocki,
świetliste przedmioty /kula,
kamień, piramida, sześcian/,
panel podświetlany cieczą,
tuba Huraganowa, tunel przestrzenny, kolorowa ściana,
bańkowe lustro, bańkowa ściana, lustro, mata terapeutyczna
z klockami, chusta animacyjna, kolorowe siedzisk- gruchy/
pufy, rotator panoramiczny z
kolorowymi tarczami, urządzenia do wytwarzania dymu
i baniek.
W ramach projektu uczniowie
w SOSW nr1 pozyskali również nowoczesną pracownię
do nauki języków obcych. W

pracowni znajduje się zestaw
10 stanowisk uczniowskich
z wbudowanymi
wysokiej jakości słuchawkami z
mikrofonem, sterowanymi z
monitora dotykowego. Nowoczesny design dopełniają niebieskie krzesła uczniowskie
o ergonomicznym kształcie.
Pracownia daje nauczycielowi wiele możliwości. Dzięki
nowoczesnym rozwiązaniom
nauczyciel może dostosować tempo pracy do możliwości uczniów dzieląc ich
na dowolnie konfigurowane
grupy. Uczniowie równocześnie mogą realizować własne
programy językowe. Jedni
mogą odbywać konwersacje
z nauczycielem, gdy w tym
samym czasie pozostali słuchają audycji.

Dzięki funduszom uczniowie
w SOSW nr 1 mogą korzystać
też z nowoczesnej pracowni
komputerowej. Dzięki nowemu wyposażeniu w pracowni mogą być prowadzone
zarówno zajęcia z podstaw
informatyki jak i bardziej
zaawansowane kursy. Pracownię wyposażono w 10 nowych
komputerów typu All-IN-One, które dzięki swojej ergonomicznej budowie nie zajmują miejsca na biurku (ani
pod), uczniowie dysponują
więc ogromną przestrzenią
roboczą.
Dla uczniów zakupiono również nowe biurka i krzesła,
które dzięki swojej regulacjipodnoszonym blatom pozwalają na ergonomiczną pracę
zarówno dzieciom na wózkach
jak i z innymi schorzeniami.

