
„Да се боље упознамо“ у Основној школи „2. октобар“ у Зрењанину 

 

 

 У уторак, 10. новембра 2015. године, одржан је још један у низу сусрет под 

називом „Да се боље упознамо“ у Основној школи „2. октобар“ у Зрењанину. Већ две 

године се организују сусрети у основним и понеком средњом школом на територији 

Средњобанатског округа са циљем приближавања слепих и слобовидих особа видећим 

лицима кроз упознавање видеће популације са начином живота, читањем, писањем, 

школовањем, уопште образовањем слепих и слобовидих, њиховим начином живота и 

рада, а ради што лакшег и квалитетнијег укључивања особа са овим инвалидитетом у 

све поре нашег друштва. 

 Ову активност реализује Матично одељење Градске народне библиотеке „Жарко 

Зрењанин“ и Међуопштинска организација слепих и слобовидих – Зрењанин. До сада је 

одржано 15 веома успешних сусрета у школама у Средњем Банату на којима је било 

присутно прко 500 деце узраста трећи – четврти разред основне школе, односно први – 

други разред средње школе. 

 Деца су показала интересовање за слепе и слабовиде особе, њихов живот, 

сналажење у најобичнијим животним ситуацијама, изразила радозналост према 

помагалима која се користе сваког дана, према Брајевом писму и књигама на овом 

писму, а нарочито према звучним књигама, компјутерском програму за слепе и 

слабовиде, реагујући здраво, без предрасуда, на укључивање лица са оваквим 

инвалидитетом у све области живота и рада. Једино што у овој интеракцији недостаје 

јесте едукација, односно више обавештености о слепој популацији, о томе како им 

правилно пружити помоћ и здраво прихватити њихов инвалидитет. 

 Баш тако је било и у Основној школи „2. октобар“ у којој смо се у уторак два и 

по сата дружили са 70 деце и у којој је било питања и коментара о практичним 

стварима, о свакодневним радњама, режиму дана, читању и писању, обавештавању и 

дружењу а да ни у једном тренутку није било никакве друге разлике сем оне да неки 

слабо виде или не виде а други добро виде.      


