VEČERNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Obecný popis

Večerní školy jsou jednou z forem celoživotního vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením.
Jejich tradice je v ČR poměrně dlouhá. Jsou organizovány na řadě míst nejrůznějšími organizacemi či
institucemi – vysokými školami, speciálními školami, neziskovými organizacemi apod. Jejich zaměření
je buď obecné - na opakování, prohlubování či doplnění znalostí a dovedností získaných v různých
typech škol, nebo umožňují účastníkům získat nové dovednosti v některých konkrétních praktických
oborech. Vedle vzdělávání je vždy důležitým rozměrem možnost sociálního kontaktu.

Cíle školy

Jedním z hlavních cílů je procvičovat a rozvíjet rozumové schopnosti dospělých lidí s mentálním
postižením prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení a doplnění dříve
získaných znalostí a dovedností. Dalším významným cílem je poskytnout příležitost pro navázání
nových společenských kontaktů, umožnit rozvoj komunikačních schopností a motivovat k dalšímu
rozvoji samostatnosti.

Program

V tomto školním roce budou otevřeny tři kurzy večerní školy. Prvním z nich je již dříve organizovaný
kurz, který je zaměřen na různorodé aktivity inspirované běžnými životními situacemi, v rámci nichž
jsou procvičovány a doplňovány dříve získané znalosti a dovednosti, např. v oblasti čtení, psaní,
základních početních operací, ale také etikety, orientace v prostředí, zacházení s penězi atd.
Nedílnou a významnou součástí programu jsou přestávky s drobným občerstvením, které jsou
příležitostí pro vzájemné seznámení a rozhovory s ostatními účastníky a vyučujícími.
Další dva kurzy budou zaměřeny na práci s počítačem – jednak na procvičení a prohloubení, ale
zejména na rozšíření znalostí a dovedností získaných v průběhu dosavadního vzdělávání. Každý
účastník má k dispozici jeden počítač, na kterém ve spolupráci s asistentem pracuje. Tím je zajištěn
individuální přístup reflektující schopnosti, dovednosti a potřeby jednotlivých účastníků.

Cílová skupina

Dospělí absolventi zvláštních, pomocných a praktických škol, případně dospělí lidé s mentálním
postižením, kteří byli vzděláváni jiným způsobem. Základním předpokladem účasti je alespoň
minimální schopnost čtení a psaní. V souladu se smyslem večerní školy je, aby většinu účastníků
netvořili spolupracovníci, spolubydlící nebo klienti jednoho zařízení.

Pořadatel

Občanské sdružení IN, J. Buděšínského 1074/26, 370 07 České Budějovice, IČ 28551681, tel.:
723 014 012, e-mail: in@socius.cz, kontaktní osoba Zdeněk Toušek

Organizační zajištění

Výuku zajišťuje speciální pedagog a asistenti z řad studentů vysokých škol, čímž je zajištěn
individuální přístup ke každému účastníkovi podle jeho schopností a dovedností.

Místo konání

Krajinská 384/40a, České Budějovice (budova skautského střediska Krajinská, přízemí vpravo).

Termín konání

Večerní škola se koná každou středu od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních prázdnin, a to od 15. října
2014, počítačová večerní škola pak každé pondělí a úterý od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních
prázdnin, a to od 13. října 2014.

Účastnický poplatek

Výše účastnického poplatku je 30 Kč za jedno dvouhodinové setkání. Poplatek slouží k částečnému
pokrytí režijních nákladů spojených s pronájmem prostor, pojištění účastníků a občerstvením.
Vybírán bude vždy před zahájením každého setkání.

Přihlášení

Písemnou přihlášku obsahující údaje o zájemci o účast ve večerní škole zašlete klasickou nebo
elektronickou poštou na jednu z výše uvedených adres Občanského sdružení IN. Přihláška (viz
příloha) by měla obsahovat jméno a příjmení zájemce, jeho datum narození, trvalé bydliště, nejvyšší
dosažené vzdělání, resp. typ absolvované školy a kontaktní telefonní číslo blízké osoby či
odpovědného pracovníka pro případ potřeby pomoci. Účast na vzdělávání ve večerní škole
a případná zdravotní či jiná rizika nebo omezení je vhodné předem konzultovat, a to buď písemně,
telefonicky nebo po předchozí telefonické domluvě osobně.

