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Názov
aktivity

Online živé knihy

Téma
aktivity

Predsudky a stereotypy

Anotácia
aktivity

Online živé knižnice sme realizovali v spolupráci s neziskovou organizáciou
Eduma. Hlavnou víziou Edumy je zavádzanie inovatívneho, otvoreného a
multivzdelávacieho nástroja Online živej knižnice, ktorý využíva osobný a
online storytelling na rozvoj mládeže vo formálnom aj neformálnom
vzdelávaní.
•
•

Ciele
aktivity

•

•

rozvíjať a budovať kritické myslenie mládeže a ich vnímavosť voči
ľuďom s prekážkami;
venovať špecifickú pozornosť formovaniu postojov k
hendikepovaným ľuďom, príslušníkom národnostných menšín,
ľuďom z iných kultúrnych okruhov a v neposlednom rade
migrantom a utečencom;
venovať sa motivácii mládeže k aktívnej participácii na riešení
potrieb ľudí s ekonomickými, kultúrnymi, sociálnymi, etnickými,
vzdelanostnými a geografickými bariérami v spoločnosti;
scitlivovať študentov a študentky vysokých škôl a mladú generáciu
vo všeobecnosti k najviac zraniteľným skupinám v spoločnosti
(Rómom, nepočujúcim a nevidiacim, telesne postihnutým,
utečencom a deťom žijúcich v dedičnej biede).

Pomôcky

Dataprojektor, prístup na internet a vstup do online živej knižnice, flipcharty,
fixky.

Čas

45 minút
1. Samotnej online živej knihe, t. j. pozretiu videa predchádza aktivita,
v rámci ktorej položíte študentom a študentkám nasledovné otázky:

Postup

❖ Čo môže robiť človek s detskou mozgovou obrnou, čomu
sa venuje v práci, aký je jeho život, čo robí vo voľnom
čase?

❖ Akú pomoc od spoločnosti potrebuje človek s touto
diagnózou?
Otázky je možne zodpovedať v rôznych variáciách, buď skupinovo, kedy
každá skupina dostane jednu otázku, alebo vo dvojiciach, ktoré odpovedajú
na všetky otázky.
2. Nasleduje pozretie videa, ktoré je dostupné na tejto adrese:
https://www.onlinezivakniznica.sk/video/lucka. Video trvá 22
minút.

Reflexia

V záverečnej reflexii sa vrátime späť k otázkam, ktoré sme študentom
a študentkám položili pred pozretím videa a diskutujeme o ich odpovediach,
porovnávame ich s realitou. Ďalšie otázky smerujeme k tomu, ako môže
spoločnosť ľuďom s touto diagnózou skvalitniť život.

