Predavanje o osobama s invaliditetom
U četvrtak 26.11. smo svi mi četvrtaši (četvrtoakači, četvrtobeovci, četvrtoceovci) imali
predavanje o osobama s invaliditetom. Pričali smo o osobama koje se na neki način razlikuju od nas.
Na primjer, ako su nijemi i ne mogu govoriti ili nemaju osjet vida pa se kaže da su slijepi. Govorili smo
o tome kako ih moramo poštovati i primjereno se ponašati prema njima. Oni su zapravo isti kao i mi
samo što imaju neke poteškoće. Na sredini sata nam je defektologinja pričala kako su neki ljudi
nepošteni prema osobama s invaliditetom. Dok je studirala jedno im je predavanje imala gospođa u
invalidskim kolicima. Pričala im je kako je išla s posla i došla pred svoju zgradu. Pred njom je bilo
jedno parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, a ona je hitno morala na WC. Na te su se
defektologinjine riječi dečki odmah počeli kreveljiti i smijati se. Kao da oni nikada ne trebaju na WC...
Na kraju, gospođa iz priče, kojoj je netko zauzeo mjesto, više nije mogla izdržati bez WC-a. Kako se to
ne bi dogodilo i ostalim invalidima, na znak za osobe u invalidskim kolicima dodala je natpis „Uzeli ste
mi parkirno mjesto - uzmite i moju invalidnost“. Nakon toga više nitko nije parkirao na to mjesto.
Nakon priče nam je defektologinja pokazala snimku o sedam svjetskih čuda. Na snimci je učenicima
bio zadan zadatak da nabroje svjetska čuda i većina je napisala uobičajene velike građevine, ali jedna
je djevojka napisala nešto puno drukčije. To su bile stvari koje su za nas uobičajene i ne primjećujemo
ih. Napisala je da je sedam svjetskih čuda to što možemo vidjeti, čuti, osjetiti, okusiti, voljeti,
dotaknuti i znati. To nas je sve dirnulo i svi smo zapamtili poruku ove snimke.
Možemo promijeniti svijet, ali prvo moramo početi od promjena na sebi. To ne znači da prvo
promijenimo odjeću na sebi, nego svoje ponašanje prema drugačijima od nas. Bilo mi je jako zabavno
i poučno te se nadam da ćemo imati još ovakvih predavanja.
Domek kaže cool
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