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VZDĚLÁVÁNÍ HENDIKEPOVANÝCH

Program pro digitální

Ing. Milan Říha, DiS.

začleňování

Ve spolupráci s Námořní akademií České republiky, s. r. o.,
připravil zapsaný spolek invalidů Alkmeon nový vzdělávací program pro digitální začlenění lidí s fyzickým zdravotním postižením, který je naučí v běžných životních
situacích využívat moderní digitální technologie. Jedná
se často o děti obtížně vzdělavatelné v rámci standardního „postupného“ školního systému. Nový přístup umožní
přizpůsobit výuku individuálním potřebám a schopnostem vzdělávaných osob, jež díky tomu získají základní
informační dovednosti. Bez počítačů, tabletů či chytrých
telefonů se obtížně obejdeme již dnes, natož v budoucnu.

CO PROJEKT PŘINÁŠÍ
Během padesáti vyučovacích hodin jsou s pomocí výpočetní
techniky, přizpůsobené potřebám účastníků kurzu, řešeny běžné
životní situace, např. objednání zboží přes e-shop nebo využívání
elektronického bankovnictví. Na jednoho lektora připadají nejvýše čtyři účastníci. Lektor nastíní způsob, jakým je možné danou
životní situaci řešit, a poté obchází jednotlivé žáky a pomáhá jim —
například při práci s myší, při hledání příslušného hypertextového
odkazu nebo při vyplňování kontaktního formuláře. Každý žák si
však může dle svého zájmu vybrat druh zboží, které by chtěl prostřednictvím e-shopu zakoupit.
Aniž si to účastníci kurzu uvědomují, jedná se o jakýsi specifický
druh projektového učení. Frekventanti navíc poměrně brzy zjistí,
že jsou nejprve s pomocí a později i samostatně schopni vyřešit
různé úlohy běžného života. Řada z nich tak začne chápat, jak
rozsáhlé možnosti jim digitalizace dnešního světa přináší a jak jim
dokáže usnadnit existenci.

OVĚŘENÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Prioritním cílem kurzu je digitálně vyčleněným osobám ukázat,
že se počítačových technologií nemusejí bát a že jsou schopny
efektivně je využívat. Jednoduše řešeno jde o „nastartování“ jejich zájmu a odstranění strachu. Pro ty, kdo chtějí získat nějaký
ten „papír“, existuje možnost složit zkoušku e-Citizen, jež probíhá
podobně jako testování European Computer
Driving License (ECDL), jen s tím
rozdílem, že při ní má

zkoušený za úkol vyřešit jednu vybranou životní situaci. V průběhu zkoušky je kladen důraz na sociálně citlivý přístup a omezení případného stresu. Přítomný akreditovaný tester má široké
pravomoci a do značné míry může konkrétnímu jedinci pomáhat,
zejména co se týká technických aspektů. Formálním výstupem
úspěšně složené zkoušky je mezinárodně uznávaný certifikát.

PROGRAM E-CITIZEN VE SVĚTĚ
Program e-Citizen je využíván v 25 zemích světa. Patří mezi ně
země relativně zaostalé či exotické (Kolumbie, Barma, Srí Lanka)
i sociálně a digitálně rozvinuté (Finsko, Irsko, Izrael). V posledních
letech začaly program e-Citizen využívat také arabské státy (Katar, Spojené arabské emiráty). V Evropě jsou v oblasti využívání
programu pro digitální začleňování e-Citizen nejúspěšnější Rusko,
Polsko, Itálie, Litva a Velká Británie.
Pokud se spolku Alkmeon podaří získat grant z Úřadu vlády České republiky, bude zhruba od začátku roku 2019 tento
program pro účastníky zdarma. Pilotní projekt však Alkmeon,
Námořní akademie ČR a pražská Neurorehabilitační klinika Axon
spustí již během několika měsíců.
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