PODSUMOWANIE
II Ogólnopolskie Forum Edukacji
Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

W dniu 29 marca 2019 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbyło się II Ogólnopolskie
Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku i stało się
ważnym wydarzeniem edukacyjnym z jednoczesną promocją miasta Krakowa. Na Forum
przybyli goście z całego kraju, którym bliskie są zagadnienia związane edukacją i szeroko

MATERIAŁ WYPRACOWANY
Dzięki staraniom organizatorów Forum zaszczycili swoją obecnością
PO II OGÓLNOPOLSKIM
i wystąpieniami: Anna Korfel-Jasińska - Wiceprezydent Miasta Krakowa, Barbara
Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Kois-Żurek - Dyrektor Wydziału
FORUM EDUKACJI OSÓB
Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Małgorzata Woś - Kierownik Oddziału
Okulistycznego
z Pododdziałem, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Karolina Długosz - Manager Capgemini oraz gość honorowy Mieczysław Kozłowski
- wieloletni Dyrektor
Specjalnego Ośrodka WZROKU
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
NARZĄDU
rozumianą rewalidacją osób niewidomych i słabowidzących.

Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
Z zebranymi swoim doświadczeniem i wiedzą podzieli się nauczyciele szkół
i internatu krakowskiego Ośrodka. Wystąpienia wszystkich prelegentów były na bardzo
wysokim poziomie.
Problematyka, jaką poruszono w tegorocznej edycji Forum uwzględniała wyniki
przeprowadzonej w ubiegłym roku ankiety. Włączono w nią możliwość obejrzenia
pracowni i pomocy dydaktycznych oraz krótkie prelekcje nauczycieli w tych pracowniach
co spotkało się z ciepłym odbiorem uczestników.
Czas przerw wypełnił się również kuluarowymi dyskusjami i indywidualnymi
rozmowami, na tematy którymi bezpośrednio zainteresowani byli uczestnicy tegorocznego
Forum. Często poszukiwali oni odpowiedzi na konkretne pytania lub rozwiązań
indywidualnych problemów.
Na podkreślenie zasługuje fakt doskonałej organizacji konferencji i profesjonalizm
działania organizatorów co również ma swoje odzwierciedlenie w ankietach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dedykowane identyfikatory z imieniem i nazwiskiem
umożliwiające uczestnictwo w Forum.
Organizatorom udało się pozyskać środki od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego oraz innych ludzi dobrej woli, dzięki którym uczestnicy otrzymali ciekawe
pakiety. W ich skład wchodziły następujące upominki: filiżanka z malowanymi motywami
krakowskimi, pakiet „Ciasteczek z Krakowa” oraz herbata owocowa od Ojców
Benedyktynów z Tyńca zapakowane w ekologiczną torbę z logo Miasta Krakowa jako
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prezent od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Dodatkowo wszyscy
uczestnicy otrzymali: torbę płócienną z limitowanej edycji Bonito, teczkę, notes, długopis
i ramka do podpisu dla osób z problemami wzrokowymi z elementami graficznymi logo
II Ogólnopolskiego Forum Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku w zestawie
wszystkich uczestników znalazły się również słuchawki przewodowe.

MATERIAŁ WYPRACOWANY
W przerwie
wszyscy
zaproszeni zostali na poczęstunek w formie kawy,
PO
IIuczestnicy
OGÓLNOPOLSKIM
herbaty oraz ciastek. Nie zabrakło również tradycyjnych krakowskich obwarzanków,
a w wielu miejscach
można było poczęstować
się krówką w opakowaniu,
na którym
FORUM
EDUKACJI
OSÓB
również znalazło się logo Forum. Na scenie pojawił się rollup dedykowany Forum, a przed
recepcją i wejściem na salę gimnastyczną duże plakaty (120x200 cm) także z logo Forum.
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Łącznie Forum zgromadziło 186 osób.
NARZĄDU
WZROKU
Wśród tegorocznych
uczestników rozdano ankiety
ewaluacyjne, które wypełniło 112
Przybliżając specyfikę i historię Ośrodka przed salą gimnastyczną rozstawione były
tablice historyczne obrazujące ostatnie 70 lat jego działalności.

ankietowanych. Reprezentowali następujące instytucje:
68 osób - placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, SOSW).
19 osób - poradnie psychologiczno-pedagogiczne
17 osób - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, PZN).
6 osób - inne instytucje takie jak: Kuratorium Oświaty, Krakowską Akademię
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, BON Akademii Krakowskiej
2 osoby - nie zdeklarowały przynależności do jakiekolwiek instytucji.
Placówki oświatowe (przedszkola,
szkoły).

Poradnie PsychologicznoPedagogiczne

Organizacje Pozarządowe (fundacje,
stowarzyszenia, PZN).

Inne instytucje takie jak: Kuratorium
Oświaty, Krakowską Akademię im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
BON Akademii Krakowskiej
Osoby bez deklaracji przynależności
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Tematy poruszane na Forum, które zdaniem ankietowanych wymagają
kontynuowania lub rozszerzenia w następnej edycji to:
•

Kształcenie zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku - 89 osób,

•

Orientacja przestrzenna - 76 osób,

•

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72 osoby,

•

Prezentacja wybranych pracowni – 68 osób,

•
•
•
•
•
•

MATERIAŁ WYPRACOWANY
Rehabilitacja wzroku (pomoce optyczne) – 63 osoby,
PO II OGÓLNOPOLSKIM
Trudności związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz
oczekiwania pracodawcy - 40 osób,
FORUM EDUKACJI OSÓB
Wsparcie samorządów dla rodziców i dzieci w kształceniu specjalnym - 40 osób,
Działalność
organizacji pozarządowych na rzecz osób z dysfunkcją wzroku - 36 osób,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Lekarz okulista - 30 osób,
NARZĄDU
Specyfika pracy
w internacie - 23 osoby. WZROKU
Kształcenie zawodowe młodzieży z
niepełnosprawnością narządu
wzroku
Orientacja przestrzenna

Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Prezentacja wybranych pracowni

Rehabilitacja wzroku (pomoce
optyczne)
Trudności związane z zatrudnieniem
osoby z niepełnosprawnością wzroku
oraz oczekiwania pracodawcy
Wsparcie samorządów dla rodziców i
dzieci w kształceniu specjalnym
Działalność organizacji
pozarządowych na rzecz osób z
dysfunkcją wzroku
Lekarz okulista

Specyfika pracy w internacie
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Inne zagadnienia, na które zwracali uwagę uczestnicy jako warte
poruszenia to:
•

rewalidacja osób z dysfunkcją wzroku, pomoce dydaktyczne,

•

niepełnosprawność sprzężona, problemy i ich rozwiązywanie,

•

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w przestrzeni publicznej osób niewidomych

MATERIAŁ WYPRACOWANY
• współpraca szkół wyższych ze średnimi,
PO II OGÓLNOPOLSKIM
• adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych.
EDUKACJI
OSÓB
Informacje, FORUM
które uczestnicy chcieli
przekazać organizatorom
Forum:
• informacje o współpracy z innymi Ośrodkami tego typu,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
• zajęcia - lekcje otwarte,
• praca placówki z udziałem uczniów,
NARZĄDU WZROKU
• więcej informacji praktycznych,
i słabowidzących,

•

więcej o orientacji w przestrzeni,

•

osoby niewidome i słabowidzące jako prelegenci,

•

prezentacja tematów muzycznych (koncert),

•

więcej informacji o pracy internatu, o zajęciach dodatkowych,

•

nieczytelne prezentacje prelegentów.

Informacje które uczestnicy chcieli przekazać organizatorom Forum:
•

bardzo wysoki poziom, wyrazy uznania, prace pełne pasji,

•

poziom merytoryczny bardzo dobry,

•

bardzo ładne Forum. Czekam na III Forum,

•

bardzo dobrze dobrana tematyka Forum, czas dostosowany do prezentacji tematu,

•

dużo ciekawych informacji,

•

II Forum wzorowo zorganizowane,

•

częstsze organizowanie takich spotkań,

•

super przygotowanie, więcej informacji o pracy internatu, organizowanych zajęć
dla wychowanków,

•

bardzo dziękuję za możliwość konsultacji indywidualnych przypadków,

•

będę za rok.

W sugestiach pojawiły się prośby o możliwość zasłonięcia okien, gdyż prezentacje
prelegentów były słabo widoczne.
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W trakcie Forum po rozmowach z uczestnikami, Dyrekcją Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla
Dzieci
Niewidomych
i Słabowidzących oraz materiałach zebranych w ankietach ewaluacyjnych
zostały wypracowane następujące postulaty:
•

MATERIAŁ
WYPRACOWANY
przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy
prowadzącym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
PO II OGÓLNOPOLSKIM
Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością kształcącym się w szkołach
artystycznych
nauczycieli EDUKACJI
przygotowanych
adekwatnie
do
rodzaju
FORUM
OSÓB
niepełnosprawności.
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wprowadzenie
zapisów w obowiązujących aktach prawnych umożliwiających
przyznanie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielom szkół
WZROKU
artystycznychNARZĄDU
pracujących z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Przygotowanie jednoznacznych przepisów obowiązujących w aktach prawnych
dotyczących

•

•

•

Podniesienie wieku zakończenia kształcenia osób z niepełnosprawnością do 26 roku
życia.

Podsumowanie
Forum na tak wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym udało się
zorganizować dzięki ścisłej współpracy piątki organizatorów i Stowarzyszenia Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja. Szacuje się, że II Ogólnopolskie
Forum Edukacji osób z Niepełnosprawnością Narządu wzroku to wartość ponad 25 tysięcy
złotych licząc w tym 10 tysięcy wkładu Prezydenta Miasta Krakowa. Na podkreślenie
zasługuje informacja, że kwota ta została pozyskana nie uszczuplając w najmniejszym
stopniu budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie. W tym miejscu również należy bardzo mocno akcentować
spontaniczną chęć pomocy i zaangażowanie osób innych niż organizatorzy. To dzięki nim
sprawnie udało się nie tylko samo Forum przeprowadzić, ale również zorganizować,
przygotować i zamknąć.
Opracowanie podsumowania:
Jerzy Kasprzyk, Grażyna Nowak oraz Barbara Bogacka-Galon,
Marcin Dębski, Katarzyna Kasprzyk, Piotr Stefański, Lucyna Zaleska
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MATERIAŁ WYPRACOWANY
PO II OGÓLNOPOLSKIM
FORUM EDUKACJI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
NARZĄDU WZROKU
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