Sporočilo za javnost: Program Posluh! - nadaljevanje predstavitev po
srednjih šolah
Program Posluh! bo po krajšem premoru v času šolskih počitnic ponovno
zaživel v polnem zamahu. V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez
bodo z 2.10. 2013 ponovno pričeli izvajati predstavitve sveta gluhih po
srednjih šolah. V oktobru, začenjajo z Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru,
do konca letošnjega leta pa bodo obiskali še III. gimnazijo Maribor,
Srednjo trgovsko šolo, Biotehniško šolo, Gimnazijo Velenje in šolski
center Ptuj (do sedaj obiskane srednje šole sicer zajemajo II. gimnazijo
Maribor, Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor, Srednjo lesarsko
šolo Maribor, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor, Škofijsko
gimnazijo Antona Martina Slomška, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem
Maribor ter Srednjo šolo Slovenska Bistrica).
Na predstavitvah aktivno sodelujejo člani Društva gluhih in naglušnih
Podravja, ki so skupaj s prostovoljci in zaposlenimi na KD MC IndiJanez
gonilna sila tedenskih predstavitev. Gluhi in naglušni mladostniki
dijakom orišejo izkušnjo odraščanja v svetu slišečih in tako približajo
vsakdanje situacije, ki za gluhe in naglušne predstavljajo izziv in niso
samoumevne. Predstavitve so zastavljene interaktivno – to pomeni, da so
dijaki postavljeni pred dejstva, morajo se znajti in se brez pomoči
sporazumevati z gluhimi vrstniki. Naloga, ki se sprva zdi nemogoča, se
običajno prevesi v iznajdljivo pantomimo in kazanje na stvari in/ali
ljudi. Skupaj s tolmačem ponavljajo kretnje za gluho osebo in se naučijo
osnovne kretanja in abecedo. Svet gluhih in naglušnih je bil tako
približan že več kot 3000 dijakom – do konca leta bodo predstavitve
dosegle skupno predvidoma več kot 5000 dijakov.
Program Posluh! se nadaljuje tudi na drugih področjih programa –
sodelujoči prostovoljci in člani KD MC IndiJanez, so sredi septembra
pričeli z nadaljevanjem tečaja slovenskega znakovnega jezika (SZJ).
Pridobljeno znanje jim koristi pri delu z gluhimi in naglušnimi, obenem
pa se na urah SZJ pripravljajo na 80. letnico delovanja Društva gluhih in
naglušnih Podravja. Načrtujejo pester vsebinski program ter nastop
glasbene skupine z gluhimi in naglušnimi člani.
Program Posluh!, ki ga v Kulturnem društvu Mladinski Center IndiJanez
izvajajo v sklopu Evropske prestolnice mladih, je namenjen povezovanju
gluhe in naglušne ter slišeče mladine. Zastavljen je kot vzorčen primer
vključevanja mladih s posebnimi potrebami na različnih nivojih – od
izobraževanja, gojenja medsebojnih odnosov pa do kulturnih, športnih in
celo glasbenih udejstvovanj.

