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Práce je charakteristickou vlastností dospělosti a samostatnosti každého
člověka. Vůbec nezáleží na tom, jestli je zdravý nebo mentálně postižený.
Zdravotně postiženým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.
Samotná ochrana však nestačí, pokud by mentálně postižený svou práci
neovládal. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech,
jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla potřebují postižení vzdělání a
odborný výcvik. Méně postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Více
postiženým je ideální oporou praktická škola.

Nedigitální bublina uvnitř digitálního světa

Mobily má cca ½
studentů – tlačítkové,
nelze předpokládat
další technologie,
protože jim to
nedovoluje sociální
situace

Volají a píší zprávy

Internet je pro ně
neznámou -

„To, co nevidím a na co
si nesáhnu, neexistuje“

„Abstrakce je
abstraktní pojem“

Jak učit v limitovaném světě, kde technologie
převážně slouží jako pomůcka pro vizualizaci a
zpřístupnění
Digitální technologie jako průpravný prostředek učitele a alternativní
komunikace s hluchoněmými a slabozrakými

U mentálně postižených – dospělých studentů je situace výrazně
komplikovanější
Nepochybně jsou na trhu technologie, které by v mnoha případech
umožnily individuální přístup. Dostupnost takových zařízení je zatím
omezená, protože nejde o levnou záležitost a také není tento cíl
primární potřebou.

Metodika výukového objektu: Kdy jsme
si blíž – Podáním ruky nebo přes tablet?
Cíl: Posílení vzájemných vztahů ve skupině s důrazem na ochranu
osobních údajů, zejména v denním styku
Skupina: 4 skupiny po 5 žácích s různým stupněm mentálního
znevýhodnění
Metody: (bez) využití počítače, grafické nástroje, řízená diskuze,
vedení studentů k jejich vlastnímu vyjádření
Výsledný produkt: Grafické výstupy, ověření formou rozhovoru v
navazujícím termínu

Hodnocení učitele: Efektivní a přiměřený nástroj pro danou skupinu.

Podej mi ruku a ochrana osobních údajů

Rizikové
situace

• Soukromí x veřejnost
• Co o sobě mohu říct kamarádovi, prodavači v
obchodě, policistovi, neznámému na ulici,
učiteli – jméno, příjmení, věk, adresu, moje
zájmy, kolik mám peněz, své telefonní číslo,
heslo, fotku
• Společná diskuze
• Společné zanesení do grafického schématu

Výstupy první části

Jméno a příjmení
Telefon

Denně potkáváš
spoustu lidiček,
některé znáš a některé
ne.
Občas chtějí o tobě
spoustu věcí vědět.

Adresa

Dokresli, dopiš ke
každému z nich, zda
mu můžeš o sobě něco
prozradit.

Peníze

Víš, proč bys měl/a
leccos raději neříkat?

Zájmy
Fotka
Heslo do počítače
Věk

Výstupy z druhé části projektu
I u dospělých s mentálním handicapem je nutno posilovat
běžné dovednosti nezbytné pro jejich život. Vyzkoušeli
jsme práci s počítačem, ale mnohem efektivnější cestou je
praktické cvičení plné lidské interakce.

Metodická poznámka

Zdroje a literatura

• Tento výukový objekt je určen pro dospělé studenty s
mentálním handicapem.
• S mírnou modifikací jej lze využít plošně u všech
věkových kategorií od předškolních dětí až po střední
školu.
• Ochrana osobních údajů (osobnosti) je nepochybně
průřezovým tématem pro všechny předměty.

• Obrázky jsou využity zásadně ze zdrojů pod licencí
Creative Commons.
• U obrázků, které jsou mimo tuto licenci, je zdroj vždy
uveden na příslušné stránce.
• Část snímků je autorská.
• Kresby: Karel Bulíček

