PROGRAM HELE LIDI PRO

ZŠ

■ 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
Z našich zkušeností tento program doporučujeme pro žáky 1. – 4. tříd. Je ověřeno, že tato
věková skupina je nejvhodnější pro vnímání základních informací o zdravotně postižených.
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 2 vyučovací hodiny. Mezi programy je 15 minutová přestávka pro
nachystání prostoru pro novou skupinu dětí.
HARMONOGRAM PROGRAMU
Program trvá 2 vyučovací hodiny:
1. hodina
Účastníci programu si sami formou hry vyzkouší své smysly, které nevidomému člověku
nahrazují zrak, dále si vyzkouší orientaci bez pomoci zraku a nevidící lektor programu je na
základě těchto zkušeností seznámí s pomůckami, které jsou pro jeho současný život
nezbytné (jako je například slepecká hůl, mluvící hodinky, Braillovo slepecké písmo,
rozlišovač bankovek, společenské hry pro slepé, pomoc vodícího psa, ….).
2. hodina
Součástí programu je modelování z hlíny technikou, která byla vytvořena pro nevidomé a
díky níž mohou samostatně pracovat. Děti modelují za vedení nevidomého lektora, který
s nimi pracuje přístupem hmatovým nikoliv vizuálním. Pro děti je tato zkušenost přínosem
nejen v oboru pracovní či výtvarné výuky, ale především v pochopení jiného přístupu
k handicapovaným lidem.
Součástí programu je také publikace – katalog, který dětem i vyučujícímu zůstává a slouží
pro další vzdělávání např. v hodinách občanské výchovy. A také jako ukázka pro rodiče, aby
viděli, s čím se jejich děti během programu seznámili.

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

Žáci si vyzkouší své hmatové schopnosti,

… dozví se co je to Braillovo písmo,
jak se čte a jak píše,

… učí se jak nevidomého člověka správně vést,

… modelují s hlínou za asistence
nevidomého lektora.

