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Tisztelt érdeklődő!
Ön jelenleg a Vak-A-Logika érzékenyítő játék portfolióját olvassa.
Az alábbi információk nem minősülnek ajánlattételnek.

Vak-A-Logika érzékenyítő játék
A Vak-A-Logika egy olyan érzékenyítő, társas szerepjáték, amely bevezet egy többszörös
fogyatékkal élő ember életébe. Egyszerre ismerkedhetünk meg a vak és aliglátók valamint
az asperger szindrómával (autizmus) élők világával.
A játék főszereplője Manó, aki koraszülöttként jött a világra, és agyvérzés következtében,
születése óta alig lát, valamint enyhén értelmi fogyatékos és két éve asperger szindrómával
is diagnosztizálták.
2018-ban sikeres érettségi vizsgát tett egy vidéki gimnázium esti tagozatán.
Párját 4 éve találta meg, már több, mint 3 éve együtt élnek.
Játékos, néhol mókás, néhol komor feladatokon keresztül érthetjük meg, hogy milyen az ő
értelmezésében a világ. A játék porondmesterei maguk az érintettek, így szemtől – szembe
beszélhetünk felmerülő dillemáinkról, meglátásainkról, ezzel is segítve a különböző
társadalmi csoportok közti párbeszédet.
A porondmesterek egyike szociális munkásként egy másik dimenzióba is tudja emelni az
eszmecserét.
Mindenkinek ajánljuk ezt a játékot, akit érdekel, hogy miként kéne fogyatékos
embertársainkhoz viszonyulnunk.
Különösen ajánljuk játékunkat olyan intézmények figyelmébe, akik a napi munka során is
találkozhatnak többszörösen fogyatékkal élő személyekkel.
Szociális és társadalomtudomány (illetve minden humán és bölcsésztudományi) területén
tanuló diákok, hallgatók számára is érdekes tanulságokkal szolgálhat az együtt töltött idő.
A piaci alapú cégek csapatépítő tréningként is felfoghatják, hiszen fejleszti az empátiát, a
csoportkohéziót, mind az egyéni, mind a közös problémamegoldási képességet is javítani
tudja.
Áraink:
közoktatási intézmények számára: 15.000 Ft/alkalom (45 perc)
felsőoktatási intézmények számára: 25.000 Ft/alkalom (60 - 90 perc)
baráti tásaságok számára: 25.000 Ft/alkalom (60-90 perc)
közületek számára: 40.000 Ft/alkalom (90 - 120 perc)
A játékot maximum 40 fővel lehet játszani, az optimális játékosok száma: 5 - 30 fő
További részletekért írjon nekünk a vakalogika@kulturvilag.hu e-mail címre Köszönjük!
Rendezvényeinket a mindenkori járványügyi szabályozásnak megfelelően bonyolítjuk le!
Ezen szolgáltatásunk 2021. novemberében lesz elérhető, előfoglalásokat szívesen
fogadunk!
Sebestyén Szabolcs E.V.
KultúrVilág

