
Hlavným cieľom projektu Erasmus+ PODAJ MI RUKU bola výmena skúseností učiteľov, 

ktorí vzdelávajú žiakov so zdravotným znevýhodnením - s mentálnym postihnutím a s 

autizmom s mentálnym postihnutím, oboznámenie sa s inovačnými metódami a pomôckami, 

ktoré pedagógovia používajú na vyučovaní, zvýšenie motivácie učiteľov pre ich ďalšiu 

činnosť a aj poznávanie regiónu partnerov projektu. 

Hlavnou časťou projektu bolo trojdňové pracovné stretnutie pedagógov v Spojenej škole, 

Športovcov 1461/17, Púchov a   v Českom Těšíne (Mateřská škole, základní škola a střední 

škola Slezské diakonie).  

Témou stretnutia v Púchove bolo vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, 

využívanie pomôcok, metódy na vyučovaní, ukážky techniky splývavého čítania Sfumato  

a workshop zameraný na prácu s keramikou. 

Témou stretnutia v Českom Těšíne bolo vzdelávanie žiakov so stredným a ťažkým stupňom 

mentálneho postihnutia, ukážky práce so žiakmi v rannom kruhu, v terapeutickej miestnosti 

snoozelen a využitie muzikoterapie. 

Na základe daných cieľov a priorít projektu sme dosiahli  tieto výsledky a vytvorili výstupy 

projektu: 

1. V rámci realizácie projektu zapojení účastníci oboch škôl vytvorili rôzne učebné 

materiály, ktoré sa budú môcť dlhodobo využívať vo výchovno-vzdelávacom procese 

na vyučovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím 

a s autizmom s mentálnym postihnutím. 

2.  Vytvorili sme tieto  učebné materiály: 

- Box s učebnými pomôckami pre  Sfumato (technika splývavého čítania). 

- Učebný materiál pri práci s keramickou hlinou – prezentácia „Pomocník pri práci 

s hlinou“ (pracovný postup). 

- Učebný materiál pre prácu v terapeutickej miestnosti Snoezelen. 

- Učebný materiál na muzikoterapiu. 

3. Prezentácie o škole a o spôsobe vzdelávania žiakov školy v oboch školách, ktoré sme 

použili v aktivitách C1 a C2 pri návšteve účastníkov projektu v partnerskej škole. 

4. Vytvorenie loga nášho projektu „Podaj mi ruku“. 

5. Informačná brožúra o projekte s popisom aktivít a výsledkov projektu  s 

fotodokumentáciou. 

6. Vytvorenie informačného panelu o vzdelávaní v  Spojenej škole, Športovcov 1461/17, 

Púchov  s logom Erasmus+. 

7. Metodický deň – formou prezentácie, ktorú si pripravili účastníci projektu, sme 

informovali učiteľov iných škôl o realizácii projektu (prihlásenie do projektu, výber 

partnerskej školy, príprava realizovaných aktivít, výsledky a výstupy projektu, 

financovanie projektu,  propagácia, návrhy ďalšej spolupráce s partnerskou školou). 

8. Propagácia projektu na verejnosti – informácie o projekte počas realizácie projektu na 

webovej stránke školy, FB školy a v regionálnej tlači po skončení projektu. 

9. Spolupráca cez portál eTwinning – informácie o realizovaných školských akciách 

a o aktivitách projektu. 

Dlhodobý prínos z projektu pre partnerské školy je implementácia získaných poznatkov 

a skúseností do výchovno – vzdelávacieho procesu školy, používanie učebných materiálov na 



vyučovaní a záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie a sebarozvoj v oblasti muzikoterapie, 

snoezelenu, metódy nácviku čítania SFUMATO a pri práci s keramickou hlinou. 

 

Vytvorené uáčebné materiály si môžete pozrieť v prílohách. Tiež ich môžete použiť pri práci 

so žiakmi. 

 

 


