NEVIDOMÍ MEZI NÁMI
projektový úkol

Základní informace
Pro koho? Žáci vyšších ročníků základních škol a
studenti středních škol
Za jakým účelem? Nabourat bariéru ostychu, který
mnoho „zdravých“ lidí pociťuje vůči lidem
s postižením, v tomto konkrétním případě vůči
zrakově postiženým.
Kdo s tím přišel? Idea projektu se zrodila v okruhu
mladých lidí sdružených v Občanském sdružení
pro podporu Tyfloturistického oddílu a později
byla těmito lidmi realizována.
Kdo se na projektu podílel? Projekt je dílem týmové
práce řady vedoucích Tyfloturistického oddílu,
zejména Anny Češkové, DiS. Ondřeje Hynka,
Kamily Koncové, Elišky Čermákové, Jana Puše
a Marka Hladíka.

Cíle
Naším cílem je
- seznámit žáky s jejich nevidomými vrstevníky
- poukázat na to, že nevidomí žijí podobný život jako oni
- naučit žáky několika málo dovednostem, které využijí při
setkání s nevidomým člověkem.
Cílem projektu jsou žáci, kteří
- chápou, že nevidomé žijí stejným životem jako oni sami
- si uvědomí, že nevidomí se mohou věnovat mnoha
činnostem včetně spousty těch, o nichž si mysleli, že by to
nevidomí nedokázali
- ztratí ostych z kontaktu s nevidomým
- se nebudou bát se člověka s postižením zeptat
- si osvojí úplné základy průvodcovství, dopomoci
nevidomému člověku
- se budou ptát svých zrakově postižených vrstevníků na
vše, co je bude zajímat.

Popis projektu
Soubor aktivit, které se do výsledného tvaru seskládají vždy
podle časové dotace a konkrétních požadavků školy.
Žáci se setkají s jedním či dvěma dobrovolníky,
dobrovolnicemi z řad nevidomých praktikantů
Tyfloturistického oddílu ve věku 15-20 let.
• Představení besedujících a činnosti Tyfloturistického oddílu
(10-15 minut max.)
• Scénky (20-30 minut)
• Luštění nápisu v Braillově písmu (do 10 minut)
• Poznávání po hlase (5minut)
• Drobné hříčky na uvolnění (zvukové pexeso, modelování
poslepu, poznávání předmětů poslepu atd.)
• Vlastní beseda (podle možností a zájmu, obvykle 10-20
minut)
• Představení pomůcek pro nevidomé (5-10 minut)
• „Co by mělo být v této třídě jinak, kdyby do ní měl chodit
nevidomý?“

Mapování terénu
aneb
Stojí o takový projekt vůbec
někdo?
Projekt byl odzkoušen na 4 školách:
• OA Svatoslavova, Praha 4 (v rámci školního
projektu Tolerance)
• ZŠ Umělecká, Praha 7
• Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
• SZŠ Ruská (v rámci předvánočního
přednáškového dne)
Dohromady celý program proběhl 8krát a zúčastnilo
se ho přibližně 200 žáků.
Zájem už projevily další školy.

Zhodnocení projektu
Projekt se zatím jeví jako úspěšný.
Možné rozšíření projektu:
• téma pozdějšího oslepnutí a spolu s tím i téma prevence,
ochrany zraku
• téma zrakově postižených ve zdravotnickém zařízení
Budoucnost projektu:
• odvisí od toho, zda bude dost dobrovolníků mezi
nevidomými i jejich průvodci, kteří budou mít chuť projekt
bez nároku na odměnu realizovat
• možnost sehnání finančních prostředků na projekt
Pozn.: chování zúčastněných učitelů

