BrailleBox
Pedagogische kit bestemd voor leerlingen van het lager onderwijs
Sensibilisering omtrent blind- en slechtziendheid
De Braille Box is een pedagogische koffer die gratis bij de Brailleliga kan ontleend worden. De koffer is bestemd voor leerkrachten van het lager onderwijs, die het thema van blind- en slechtziendheid willen aansnijden in de klas. Uiteraard kan de Braille Box ook ontleend worden door eenieder die meer wil weten over hoe te leven met een visuele beperking.
WAAROM?
De Braille Box werd gerealiseerd door de Brailleliga in 2009, en dit in het kader van het tweehonderdste geboortejaar van Louis Braille. Aangezien onze kinderen de volwassenen zijn van morgen, is een degelijke opvoeding omtrent ‘anders zijn’ onontbeerlijk voor een volwaardige ontplooiing. Dit pedagogische werkinstrument leert hen op een juiste manier omgaan met blind- en slechtziendheid, wat de integratie van personen met een visuele beperking in onze maatschappij zeer zeker ten goede komt.
INHOUD VAN DE KOFFER
Deze gemakkelijk te verplaatsen koffer op wieltjes bevat o.a. het volgende materiaal:
·	Het verhaal «Een goed gevulde woensdag voor Emma: het braille in het dagelijkse leven van een jong blind meisje», kan dienen als rode draad doorheen de les.
·	Verscheidene hulpmiddelen die dagelijks door blinde en slechtziende personen worden gebruikt: een voelboek, een uurwerk in reliëf, een kleine brailleschrijfmachine, een witte stok, een niveau-indicator, ...
De leerlingen kunnen deze voorwerpen uitproberen.
·	Een gestructureerde, duidelijke en volledige documentatie.
·	Een gratis braille-alfabet in posterformaat
WAT LEERT MEN ERUIT?
De Braille Box behandelt diverse aspecten van een visuele handicap:
·	Hoe verloopt het dagelijks leven van een blind kind?
·	Hoe kan een persoon met een visuele handicap lezen en schrijven?
·	Welke technische hulpmiddelen kunnen het leven van een blinde en/of slechtziende persoon vergemakkelijken?
·	Hoe verplaatst een blinde persoon zich?
NOG MEER INFORMATIE?
De Braille Box biedt de leerkracht de basisleerstof voor een goed gevulde les. Indien u dit onderwerp verder wil uitdiepen, biedt de Brailleliga bovenop de Braille Box nog  enkele extra gratis diensten aan:
·	Bezoek aan het Braillemuseum (in Brussel) Kom alles te weten over het leven van Louis Braille, ontdek hoe het brailleschrift werd uitgevonden en wat de toepassingen ervan zijn vandaag de dag.
·	Bezoek aan de Brailleliga (in Brussel) 
Bezoek onze hoofdzetel: de opnamestudio voor ‘luisterboeken’, de speelotheek met aangepaste spelletjes, het Mobi-Lokaal waar u geblinddoekt en met een witte stok de weg kan trachten te vinden...
·	Een animatiesessie in uw klas (in Vlaanderen)
De animaties zijn aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en naargelang uw persoonlijke voorkeur. 
·	Een blinde of slechtziende persoon getuigt.
·	Praktische tips en nuttige weetjes om een persoon met een visuele handicap zo goed mogelijk te benaderen en helpen. 
·	Ludieke opdrachten en inleefsessies om zelf te ervaren wat het betekent om niet te zien.
DE BRAILLEBOX LENEN
De Braille Box wordt gratis ter beschikking gesteld van leerkrachten en pedagogen.
Waarborg : 150€
Uitleenperiode : 15 dagen.
(Mogelijkheid tot verlenging; op aanvraag en naargelang de beschikbaarheid van de Braille Box)
De Braille Box is beschikbaar in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven.
Contact voor reservaties
Engelandstraat, 57 - 1060 Brussel
T +32 (0)2 533 32 11 - F +32 (0)2 537 64 26
noella.jardin@braille.be
www.braille.be
De Braille Box werd gerealiseerd dankzij de steun van de stad Brussel.


