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V rámci projektů 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

pořádáme aktivitu s názvem 
 

„Život má mnoho podob“ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

KDY:   aktuální termíny jsou zasílány e-mailem  

 

KDE:  ve Vaší ZŠ 

Délka 1 programu (= pro 1 třídu): 2 vyučovací hodiny. V rámci jednoho 

termínu p. lektor zvládne 2 třídy. 

 

PRO: program je aktuálně určen pouze žákům nižšího stupně - od 2. do 5. 

třídy (pro žáky vyššího stupně máme připraven program jiný) 

 

JAK:  přihlášení probíhá zasláním e-mailu na hamelova.map@seznam.cz  
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Popis aktivity: 

 

Cílem projektu ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB je představit dětem i pedagogům život 

tělesně postižených v jeho reálné podobě, a to interaktivní formou. Ukázat, s jakými 

obtížemi se musí lidé s různými formami především tělesného postižení vyrovnat, co 

skutečně potřebují a očekávají od svých intaktních spolužáků a pedagogů. Pomoci 

bořit bariéry, které jsou často vystavěny z neznalosti, nepodložených obav 

a předsudků. 

Pro základní školy je program projektu Život má mnoho podob koncipován jako 

beseda s interaktivními prvky. Chceme žákům ukázat, že ŽIVOT MÁ MNOHO 

PODOB, že i když člověk s pohybovým postižením musí překonávat určité překážky 

a nástrahy každodenního života, neznamená to, že nějakou věc nedokáže. Potřebuje 

jen upravit podmínky či pomoc druhé osoby. Důležité pro nás je ať si děti odnášejí 

osobní zkušenost se setkání s člověkem, který žije s postižením. Tím vytvářet 

rovnováhu v inkluzivním přístupu zapojení lidí s postižením do společnosti. 

 
 

 
 

Aktivita je součástí obsáhlejší aktivity „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem“ a probíhá v rámci Implementace MAP. 


