PROGRAM HELE LIDI PRO

MŠ

■ seznamuje děti s životem handicapovaných lidí
■ program je zároveň novou pracovní příležitostí pro nevidomé
nebo jinak zdravotně postižené lidi, jakožto lektory programu
PROČ PROGRAM VZNIKL
Projekt realizuje občanské sdružení Slepíši od roku 1997.
Jedná se o autorský projekt Občanského sdružení Slepíši.
Vznikl jako netradiční možnost představení handicapu, aby se odbouraly zažité předsudky.

KOMU JE PROGRAM URČEN
Pro děti mateřských škol.

CENA PROGRAMU:
Celková cena: 5 690 Kč
Celkový počet zúčastněných dětí: 50
V ceně je realizace 2 programů po sobě vždy pro skupinu cca 25 žáků.
Jeden program trvá 90 minut. Mezi programy je 15 minutová přestávka pro nachystání
prostoru pro novou skupinu dětí.

PROSTOR PRO REALIZACI
Ideální je třída nebo tělocvična se zásuvkou na 220 V
(pokud je to možné v přízemí, kvůli stěhování inventáře, který přivezeme s sebou)
Budeme potřebovat stolečky, za kterými může pracovat dohromady 4 – 5 dětí.

HARMONOGRAM PROGRAMU
1. část
Děti se díky příběhu figur vymodelovaných z pálené hlíny seznamují se světem nevidomých
a slabozrakých. Formou hry si vyzkouší své smysly, které nevidomému člověku nahrazují
zrak.
2. část
Děti si prakticky vyzkouší hmatové hračky, které pro ně přímo vyrobili nevidomí absolventi
Axmanovy techniky modelování.
3. část
Modelování s nevidomým lektorem, na základě připravených hmatových šablon. Děti pracují
v malých skupinkách, většinou po 5.
Součástí programu je také katalog, který zůstává dětem jako informace pro jejich rodiče, aby
věděli, jakého programu se jejich dítko zúčastnilo.

REALIZAČNÍ TÝM
Realizátoský tým je tvořen vidícím člověkem, který má na starosti organizaci a dopravu a
nevidícím lektorem programu (jedná se o nevidomé lidi z různých míst ČR (Šumperk, Opava,
Ostrava, Hodonín, Brno, Praha…). Každý nevidomý lektor si program připravuje a je
zaškolen v Axmanově technice modelování . Pomůcky i hračky, které jsou součástí
programu si každý lektor vyrábí sám z pálené hlíny a to právě již zmíněnou technikou ATM,
která nevidomým lidem umožňuje pracovní samostatnost.

Krátká fotoreportáž z programu

Děti projdou příběhem, ve kterém se
dozví, k čemu je například nevidícímu bílá
hůl, vyzkouší si zvukovou cestu, ...

… dozví se co je to Braillovo písmo,

… seznámí se s hmatovými hračkami,

… modelují s hlínou za asistence
nevidomého lektora.

