PUUTERAAMATUD JA FILM
TEEME raamatud KÄTTESAADAVAKS VÄIKSELE ja KAASAME ka SUURE !!!

PROBLEEM
Pimedatel/ vaegnägijatel ja liitpuudega lastel ei ole võimalik kasutada
Eesti raamatukogudes pakutavat. Probleemiks ongi neile sobivate taktiilsete
raamatute puudumine ja Eesti Pimedate Raamatukogus olemasolevate väheste
raamatute aeganõudev kättesaadavus. Õpetajad ja lapsevanemad peavad lastele
õppematerjale ning muid arendavaid mänge jms ise looma; selleks aga napib nii aega
kui oskusi.
SIHTGRUPP
Pimedatest nägijateni, väikesed ja suured, liitpuudega lapsest terve täiskasvanuni.
EESMÄRK
Käsitööna valminud ja ainueksemplaridena loodud taktiilsete lasteraamatute toomine
raamatukogu riiulitelt suurema publiku ette, kasutades selleks erinevaid elektroonilisi
võimalusi, mis rikastaks fantaasiat, ergastaks erinevaid aistinguid ja annaks teadmisi
läbi arendavate mängude ja põnevate filmide.
TEADUSLIK ASPEKT
•

•
•

•

Tegemistes lähtuti teaduspõhistest suundumustest, rakendades neid
igapäevase elu tarbeks. Kõikjal maailmas on järjest enam aktuaalne kõiki
kaasava keskkonna loomine ja uudsete lahenduste leidmine ning rakendamine
on kindlasti eesmärgiks.
Koostööd tehti Tallinna Heleni Kooli õpetajatega ja võeti arvesse nende poolt
antud juhiseid ning nõutatud kasutajakogemuse tulemusi/ järeldusi.
Lapse keskkond peab olema lapsele huvitav ja motiveeriv ning väikelaste
nägemispuude puhul kasutatakse ka teisi taktiilseid vahendeid
(Näkövammaisten Keskusliitto, 2014; Koskimies, Hänninen & Tarkiainen, 2005,
4).
Materjalide loomisel lähtuti kasutajakeskse disaini põhimõtetest.

TULEMUS
Koostöös Tallinna Heleni Kooli õpetajatega loodi pimedatele lastele igapäevaeluks
kaasamisvõimalusi pakkuvad õppevahendid, mis lähtuvad sihtrühma vajadustest:
• Puuteraamatud: “Inetu pardipoeg“ ja “Mutionu pidu“.
• Raamatutel põhinevad filmid: “Võlupintsel“, “Inetu pardipoeg“, “Mutionu
pidu“.
• Film “Mutionu pühadepidu“: A. Dahlbergi laste luuletuse põhjal ja Sadama
koori poolt salvestatud laul, mille sihtgrupiks täiskasvanud.
• Loodud äpid “Mutionu pidu” ainetel:
Tunne pille: erinevate pillide tundmine läbi pildi ja meloodia;
Loomade rahvapärased nimetused: raamatus kajastatud loomade/lindude
rahvapäraste nimetuste tundmine.
ELU ÕPPETUND
Projekti käigus avastasime enda jaoks täiesti uue maailma, mis kulgeb meiega kõrvuti,
kuid mille olulisust ühiskonnas veel piisavalt ei teadvustata.
Omandatud teadmisi saime pakkuda ja edasi anda läbi õppevahendite loomise.
Rõõmustav kogemus - mitmed asutused/ organisatsioonid panustasid nii oma aega
kui ressursse “Kaasava ELU” heategevuslikesse ettevõtmistesse.
Kaasamine ja kaasatus on ELUs oluline!
EDASI …
Kaasava ELU raames valminud raamatud antakse üle Eesti Pimedate Raamatukogule.
Õppevahendite tutvustamine laiemale sihtgrupile läbi elektrooniliste kanalite, mis
toetab kaasava hariduse eesmärkide saavutamist.
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