Kto to jest osoba niepełnosprawna?

Czy wiecie kto to jest osoba niepełnosprawna? Jest to taka osoba
(dziecko, dorastająca dziewczyna, chłopiec lub dorosły), która nie może
całkowicie lub częściowo żyć samodzielnie, to znaczy bez pomocy innych ludzi
np. rodziców, rodzeństwa, opiekunów.
Z niepełnosprawnością można się
urodzić, ale także można ją nabyć w trakcie życia.
Na przykład wtedy, gdy
ktoś ulegnie wypadkowi samochodowemu, podczas którego
ma złamany
kręgosłup. Wynikiem takiego urazu jest paraliż nóg i osoba kiedyś zdrowa staje
się niepełnosprawną. Nie może chodzić, porusza się na wózku. Jest to
niesprawność fizyczna. Do tej grupy zaliczamy też osoby w znacznym stopniu
niedowidzące
lub niewidome, mające bardzo słaby słuch lub głuche.
Niepełnosprawnymi są też osoby, które mają obniżone możliwości umysłowe,
czyli np. mimo, że się bardzo starają gorzej się uczą, trudniej się im myśli, gorzej
zapamiętują. Do osób niepełnosprawnych zaliczamy też ludzi cierpiących na
zaburzenia psychiczne.
W Polsce osób, którym lekarze stwierdzili niepełnosprawność jest około 4
mln. Jeżeli rozejrzymy się wokół i zauważymy schorowaną starszą panią czy
pana, którym do życia jest niezbędna pomoc dzieci, wnuków, opiekunów, to
pomimo, że nie mają formalnie orzeczonej niepełnosprawności, to są
niepełnosprawni. Szacuje się, że wszystkich osób niepełnosprawnych jest w
naszym kraju około 7 mln.
Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas: w domach, w szkołach, w
zakładach pracy. Spotykamy je też na ulicy, w kościele, sklepach, kinach. Ludzie
sprawni mają moralny obowiązek pomagać słabszym, a więc również osobom
niepełnosprawnym. W naszej szkole również są uczniowie niepełnosprawni i
Wy dobrze wiecie, którzy to są. Dzięki rozmowom uświadamiającym
nauczycieli, rodziców z Wam potraficie przepięknie współżyć
z dziećmi
niepełnosprawnymi. Pomagacie im, traktujecie je po partnersku, normalnie, nie
dokuczcie, nie robicie niemiłych uwag. Ponieważ są niepełnosprawności, z
którymi nie stykacie się na co dzień, dlatego poniżej zamieszczam linki do
filmów, z których możecie się dowiedzieć jak właściwie zachowywać się w

stosunku do osób niepełnosprawnych. Jak im właściwie udzielić pomocy, żeby
ich nie przestraszyć czy nie obrazić niechcący swoim zachowaniem?
Pamiętajcie!
Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do słabszych.
Uczniowie z klas 4,5 i 6 – poproście rodziców, aby obejrzeli z Wami krótkie
filmiki i wyjaśnili ewentualne niejasności. W sprawach dla Was trudnych i
niezrozumiałych również zawsze możecie kontaktować się ze mną poprzez
dziennik elektroniczny.
Życzę refleksji po obejrzeniu filmików.
Pozdrawiam
Małgorzata Witkowska

1.Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0
2.Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych - część 1.
https://www.youtube.com/watch?v=J0TscPSKQJ4
3.Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych - część 3.
https://www.youtube.com/watch?v=nZldDDukN5U
4.Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych – zakończenie
https://www.youtube.com/watch?v=0u-FsOd8REQ

5.INTEGRACJA - Osoby z niepełnosprawnością ruchową
https://www.youtube.com/watch?v=90YGkSe-Cro
6.INTEGRACJA - Osoby z niepełnosprawnością słuchu
https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA
7.INTEGRACJA - Osoby z niepłnosprawnością intelektualną
https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc
8.Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki
https://www.youtube.com/watch?v=XAINfR3l16I

