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“Tohle jsem se naučil(a)”:
Kampaň Inclusion Europe o vzdělávání

--- Tučně zvýrazněná slova jsou vysvětlená na konci textu. ---

V roce 2020 Inclusion Europe dělá kampaň,
která se jmenuj “Tohle jsem se naučil(a)”.
Kampaň znamená snažit se o něčem důležitém
říct co největšímu množství lidí.
Může to být například s použitím webové stránky,
nebo sociálních médií.
Tématem naší kampaně v roce 2020 je vzdělávání.
V naší kampani o vzdělávání chceme lidem říct,
jaké jsou výhody inkluzivního vzdělávání.

Inkluzivní vzdělávání je dobré
pro děti s mentálním postižením,
protože tak budou součátí společnosti
a mohou najít nové kamarády.

Inkluzivní vzdělávání je dobré také pro děti bez
postižení a pro učitele.
Mohou se tak naučit, že lidé jsou různí.
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V Evropě je hodně škol s inkluzivním vzděláváním.
Ale existují také hodně škol, které inkluzivní nejsou.
Proto chceme, abyste nám pomohli ukázat:
- Příklady inkluze ve vaší škole
- Špatné příklady toho, kde inkluze není
Nebo kde „inkluzi“ dělají špatně.

Kdo se může do kampaně zapojit?
Každý kdo chodí nebo pracuje ve škole,
kde jsou žáci s mentálním postižením.
Například:
- Žáci a studenti s mentálním postižením
- Žáci a studenti bez postižení
- Rodiče
- Učitelé
- Ředitelé škol
Zapojit se mohou také rodiče dětí s postižeím,
kteří bojují za to, aby jejich dítě mohlo chodit
do inkluzivní školy.
A kdokoli další,
kdo si myslí že inkluzivní vzdělávání je důležité!

Jak se do kampaně zapojit?
Pokud se chcete stát součástí této kampaně,
postupujte prosím podle těchto pokynů::
1- Stáhněte dokument nazvaný „Tohle jsem se
naučil(a)“.
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Ten document najdete zde here, v části “Sheets of
paper on ‘That’s what I learned’ – CZ”.
Můžete stáhnout dokument pro ženu: CZ (female),
nebo pro muže: CZ (male).
2- Napište na ten papír, co považujete za důležité.
Žáci a studenti napíšou třeba:
o “Psát a počítat”
o “Že je důležité, kdy jsou všichni součástí
společnosti”
Učitelé napíšou třeba:
o “Že každý žák je jiný a že každý se může něco
naučit.”
Rodiče napíšou třeba:
o “Že je velmi těžké najít inkluzivní školu pro mé
dítě”
Můžete samozřejmě napsat cokoli jiného co
považujete za důležité!
3- Vyfoťte se s tímto papírem a textem,
který jste připravili.
Držte ten papír v ruce, aby byl text dobře vidět.
Použijte dobrou kameru nebo telefon, pokud
můžete.

4- Vyplňte a podepište souhlas s použitím
fotografie.
Díky tomu budeme moci vaši fotografii použít.
Formulář souhlasu se zveřejnění je zde,
v části “Picture release forms – CZ”.
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5- Pošlete nám svou fotografii a podepsaný souhlas
se zveřejněním na email
comms@inclusion-europe.org.
Do předmětu emailu prosím napište “That’s what I
learned”.

6Svou fotografii můžete take dát na svoje
sociální media.
V takovém případě nezapomeňte napsat tam také
@InclusionEurope a #ThatsWhatILearned

Můžeme s vámi také udělat rozhovor.
Pokud máte zájem, napište na comms@inclusioneurope.org
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Vysvětlení slov
Vzdělávání
Vzdělávání je, když se učíte něco nového.
Např. ve škole nebo třeba na nějakém školení.

Inclusion Europe
Inclusion Europe je organizace zastupující lidi
s mentálním postižením a jejich rodiny.
Inclusion Europe bojuje za jejich práva
a za začlenění do společnosti.
Inclusion Europe byla založena v roce 1988.
Inclusion Europe má 79 členů v 39 evropských zemích.
Inclusion Europe sídlí v Bruselu, v Belgii.

Inkluzivní vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání je,
když se žáci s mentálním postižením učí společně
se žáky bez postižení.

Mentální postižení
Když má člověk mentální postižení,
může to znamenat, že ve srovnání s lidmi bez postižení
má potíže rozumět některým věcem,
nebo naučit se nějaké věci dělat.
To může způsobovat těžkosti v každodenním životě.
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Člověk s mentálním postižením někdy potřebuje podporu při učení
nebo při práci.
Mentální postižení často vznikne dřív, než se člověk narodí.
Člověk má mentální postižení po celý život.
Existují věci, které lidem s mentálním postižením pomáhají
v každodenním životě.
Například je užitečné mít informace ve snadném čtení.
Někdy se mentálnímu postižení také říká intelektové postižení
nebo potíže v učení.

Sociální média
Sociální média jsou webové stránky a aplikace,
které umožňují vytvářet a sdílet různé věci (text, fotky...).

