Вікно у світ для незрячих
Усім відомо, що незрячі люди живуть у своєму закритому світі, зовсім чужому здоровим
людям. Але коли хтось щиро прагне допомогти людям з вадами зору не почуватись
неповноцінним, то кордони цих двох світів стираються і створюються такі проекти, як
наш – горлівський «Тифлоцентр – вікно у світ». Комп’ютерні курси для незрячих та
для осіб з послабленим зором.
А ще дуже велика проблема для нас,
інвалідів – неможливість проходити
навчання у звичайних комп’ютерних класах
для здорових людей – це неможливо.
На початку 20 століття комп’ютери так
щільно увійшли в наше життя, що без них
ми вже практично безпорадні. Інтернет як
джерело будь-якої інформації, електронні
бібліотеки
та
перекладачі,
найрізноманітніші обчислювальні операції,
мультимедія, тощо. Здавалося б, що
комп’ютер здатен вирішити всі проблеми і
дати відповіді на будь-які запитання.
Не так давно комп’ютер став ще і надійним помічником інвалідів по зору. Але для того, щоб
упевнено використовувати його у повсякденному житті, необхідно спочатку навчитись ним
керувати. І важко собі уявити, яка це праця для людини, котра не бачить ні екрану ні
клавіатури.
Організатори проекту «Горлівський тифлоцентр – Вікно у світ» взяли на себе велику
відповідальність – допомогти інвалідам стати частиною суспільства, котре не може обійтись
без технологій.
Ми, інваліди по зору, Горлівського
товариства сліпих дуже чекали на такий
проект у нас в м. Горлівка. І тепер як
сумлінні учні з задоволенням відвідуємо
комп’ютерні
заняття.
Окрім
комп’ютерних курсів у нас також
поводяться заняття з навиків англійської
мови.
Завдяки керівнику проекту Леоніду
Комарову за короткий період часу ми
багато навчились: знаходити потрібні
сайти
з
корисною
інформацією,
використовувати програми для читання
текстових книг голосом комп’ютера. Ми, навіть, навчились шукати музику та
прослуховувати улюблені композиції. За допомогою мережі Інтернет, як виявляється, дуже
легко знаходити нових друзів і в усіх нас є електронна пошта. Новини і сайти дають нам
можливість бути в курсі останніх подій. Одним словом, перед нами відкрився цілий новий
світ можливостей і комп’ютер голосом проговорює увесь цей світ з екрану монітора.

Для багатьох з нас цей проект єдина можливість не замикатись у собі, залишаючись один-на
один з проблемою, а жити повноцінним життям. Спасибі усім організаціям, що підтримали
нас, Програмі розвитку ООН та Міністерству закордонних справ Данії.
Ще один чудовий результат нашого проекту – дехто з нас зовсім не були знайомі між собою,
хоча й живемо в одному місті та об’єднані однією проблемою – а тепер ми подружились та
проводимо час разом. Наш проект не просто освітньо-навчальний, а ще й такий, який
об’єднує людей.
Тетяна Яридіна,
учасник проекту «Горлівський тифлоцентр «Вікно у світ»,
інвалід по зору 2-ї групи

