„ Praktické profesní přípravy " se počítá na
vybraných pomocných školách v České republice od příštího školního roku 1996/97.
„Praktická profesní příprava" zaměřená na
výkon zcela jednoduchých činností přispěje k přirozenějšímu zapojení dospělých
osob s mentálním postižením do života běžné společnosti. Odvede je od stávající velmi časté nečinnosti v rodinách a zkvalitní
či přímo umožní pobyt v nejrůznějších formách nezávislejšího způsobu života.
Cílem všech připravovaných materiálů je
jednak vybavit nová pracoviště, speciálně
pedagogická centra pro mentálně postižené aktuálními publikacemi v rámci úspěšného vykonávání poradenských služeb
v oblasti speciálního vzdělávání, jednak
pomoci speciálním školám rozšířit svůj nabídkový vzdělávací program o nové, v České republice zatím nezavedené činnosti,
především pro žáky s těžšími či kombinovanými formami mentálního postižení.
Odbor 24-speciálního školství iniciuje
veškeré popisované aktivity v intencích
výroku knihy Adriana Warda Nový pohled: „ V každé zemi se lidé musí snažit
a stále snažit, aby zlepšili
podmínky
a opatřeni pro mentálně
retardované
a pro ostatní zranitelné a závislé lidi"
Všechny výše uvedené publikace vydává nakladatelství TECH-MARKET, Ing.
Jiří Král, Praha 4, Novodvorská 994 a budou postupně rozesílány na všechna speciálně pedagogická centra a speciální školy zařazené v síti škol. Stojí za přečtení.
Marta Teplá

Zeměpisy pro zvláštní
školy
V současné době přicházejí do zvláštních škol v celé České republice nové zásilky učebnic. Jde o jedny z posledních
titulů, které dosud chybějí na zvláštních
školách - viz. Seznam vydaných učebnic
schválených MŠMT ČR pro zvláštní, pomocné a speciální školy pro školní rok
1995/1996, Věstník MŠMT ČR č. 11 z listopadu 1995. Po redukci v roce 1990 a následující postupné tvorbě nových učebnic
jsou k dnešnímu dni pokryty potřeby všech
ročníků a mimo právě dokončované Rýsování všech předmětů tohoto typu školy.
Příprava učebnic a pracovních listů zeměpisu patřila k nejnáročnějším. Vzhledem
k výrazným společenským, hospodářským,
ekonomickým i místopisným změnám, neukončeným ohniskům sporů na mnoha místech světa a především nutnosti přizpůsobit rozsáhlou a náročnou nauku o Zemi
mentální úrovni žáků zvláštních škol, byly
práce na učebnicích zeměpisu tvrdým oříškem nejen pro samotné autory, ale i recenzenty, výtvarníka a nakladatele. V časové
tísni daného limitu kalendářního roku 1995
byly komplexně připraveny:
Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy ČESKÁ REPUBLIKA a pracovní sešit
k Zeměpisu pro 7. ročník zvláštní školy
autora Mgr. Fantiška Kortuse, ředitele
Zváštní školy Vimperk
Zeměpis pro 8. ročník zvláštní školy EVROPA a pracovní sešit k Zeměpisu pro

8. ročník zvláštní školy autorky Mgr. Marty Teplé, referentky odboru 24 MŠMT ČR,
Zemčpis pro 9. ročník zvláštní školy SVĚT a pracovní sešit k Zeměpisu pro
9. ročník zvláštní školy autora Mgr. Miloslava Kollmanna, učitele OU Benešov
Na odborných recenzích se podíleli především Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.
a RNDr. JosefHerinkz VÚP Praha,PaedDr. Milan Valenta z katedry speciální pedagogiky PFUP Olomouc a Mgr. Libor
Buben ze Zvláštní školy v Brně.
Zdařilé ilustrace v unikátní podobě odborné i vtipné se povedly výtvarníku Marku Jodasovi.
Všech šest titulů připravilo v 1. vydání
Nakladatelství PARTA ing. Hynka Gregora, Senoválné nám. 26,116 47 Praha 1.
Celý tým výše uvedených odborníků se
snažil vytvořit trilogii učebnic včetně pracovních listů na vysoké obsahové i metodické úrovni s praxí získaným pochopení
pro specifické zvláštnosti učení žáků
zvláštních škol.
Hlavní představou a cílem do tvorby
zainteresovaných pracovníků bylo vytvořit veselé a zajímavé učebnice, které by
v rámci globálního pohledu na náš svět
naučily i žáky s mentálním postižením
pochopit zákonitosti běhu života a ctít
Zemi a její obyvatele - rostliny, živočichy
i člověka, vážit si jich a mít je rád. V úvodu učebnice Zeměpis pro 8. ročník zvláštní
školy o tom vypovídá text: „ Moudrý filozof Demokritos, který žil v Řecku ve 4. století před Kristem, pravil - Mírou všech

věcí je člověk. Jeho očima budeme sledovat Evropu a vždy si připomínat, že nad
odstavci o přírodních podmínkách, nerostném bohatství, průmyslu, zemědělství
i dopravě vždycky stojí člověk. "
Důraz nebyl kladen na faktografické
znalosti. Nejedná se o zeměpisné encyklopedie se snůškou věcně řazených dat a stereotypních údajů bez osobního vkladu
autorů, ale o účelně vypíchnuté dominanty v podobě přitažlivých zajímavostí pro
žáky zvláštní školy. Základní učivo v souladu s Učebními osnovami pro 1. až 9. ročník zvláštní školy je podáváno praktickou
formou, probouzející zvídavost a zájem
o poznávání a cestování. Základním krédem
autorů bylo neutápět se v detailech, ale využívat specifických jevů pro danou oblast
a jejich souvislostí. Provokující otázky i některá témata mají za cíl rozvíjet logické
myšlení právě u žáků s mentálním postižením ve zvláštních školách.
Činnostní pojetí s dominantním výchovným nábojem se projevuje především
v pracovních sešitech a přináší zásadní
osvěžení do zeměpisných hodin. Množství zajímavých úkolů, v konkrétní podobě doplňování, vybarvování, luštění křížovek a tajenek, přesmyček a osmismčrek,
vystřihování, nalepování, her, dramatických scének, příprav výstavek, nástěnek,
zeměpisných koutků apod. žáky nejen
baví, ale přináší i potřebné výsledky. Záměrně volené praktické úkoly vedou žáky
k tomu, aby se sami zajímali o život kolem sebe, přírodu, ekologii, aby se k přírodě i k lidem slušně chovali, aby vedli
společné debaty a diskuse, aby hodně ces-

tovali. Pozitivum cestováni pro rozvoj
vnitřní pohody a formování nadhledu člověka je vyjádřeno v úvodu pracovního
sešitu k učebnici Zeměpis pro 8. ročník
zvláštni školy. Vystihující vtipný citát ze hry
Williama Shakespeara Dva šlechtici veronští „Mtádel sedící jen doma vidy jen domácí má vtip" má být motivací nejen pro
žáky a učitele zvláštních škol, ale i rodiče
žáků, kteří přijdou s materiály do styku prostřednictvím domácí přípravy svých dětí.
Sjednocujícím elementem pro zeměpisné učebnice a pracovní sešity v 7. a 8. ročníku jsou dvojice spolužáků, provázející
třídu jednotlivými tématy. Průvodci Českou republikou jsou šikovný Filip a vždy
dohánějící Katka. S Evropou seznamují
spolužáky prostřednictvím dětské cestovní konceláře Miki s Majkou. Motiv cikánského chlapce Mikuláše Tancoše, který se
svými rodiči karavanem projel snad celou Evropu a může proto v roli zkušeného cestovatele poradit ostatním, není
v prostředí zvláštních škol tak odvážným
řešením, jakým by se snad zdálo v kontextu současného stavu problematiky romského etnika v České republice. „ Termín
ROM znamená v romštině ČLOVĚK" je
jedním z mnoha nenápadných sloganů,
které mají prostřednictvím školní učebnice kultivovat tolerantnost a vychovávat
žáky k lidské, občanské i rasové snášenlivosti.
Kvalita a oblíbenost předmětu zeměpis
byly na zvláštních školách vždy velkou
měrou vázány na osobnost vyučujícího.
Předkládané učebnice a pracovní sešity
mají pomoci zkvalitnit výuku tak, aby

v současném nelehkém čase celosvětových převratných změn odborně a metodicky vedly učitele ve smyslu globálního pojetí vzdělávání. Nejstarší žáky 7. až 9. ročníku zvláštních škol, tuto nejnáročněji
zvládnutelnou vývojovou kategorii pubertální mládeže s mentálním postižením,
chce obsah učebnic zaujmout a oslovit tak,
aby formoval pozitivní postoj k životu,
přinášel inspiraci pro volný čas a vytvářel
pocit sounáležitosti s kulturními hodnotami tohoto světa. V neposlední řadě chtějí
nové učebnice zeměpisu bez pathosu připomenout prostý vztah k naší rodné zemi
vypůjčenými slovy Karla Čapka v závěru
pracovního sešitu k učebnici Zeměpis pro
8. ročník zvláštní školy : „ Ve světě je překrásně, ale vzpomenu-li na krotké louky
a lesy a potůčky u nás, dul bych tomu přednost před všemi palmami, kaktusy, ledovci a vodopády. Naše příroda není velepříroda a naše země není velezemě, a proto
snad potřebuje a má tolik naší lásky."
Marta Teplá
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