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Projekt
“Moja práca je moja budúcnosť” je zameraný na zlepšenie pred-profesijnej a
profesijnej prípravy učiacich sa s mentálnym postihnutím s cieľom uľahčiť prechod zo
školského vzdelávania do sveta práce. Žiaci a študenti so špeciálnymi potrebami
čelia hrozbe segregácie a ich šance uspieť na trhu práce sú obmedzené. Preto je
veľmi dôležité, aby bola odborná príprava a vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni a
upravená podľa individuálnych potrieb jednotlivca, s osobitným ohľadom na
integráciu špecifických skupín vrátane ľudí s postihnutím.
Projektový tím škôl z Európskej únie a Turecka sa podelil o príklady dobrej praxe,
metódy,
prístupy
a
študijné
programy
s
konkrétnym
zameraním na pred-profesijné a profesijné zručnosti, s cieľom zabezpečiť vyššiu
kvalitu vzdelávania, rozšíriť kompetencie žiakov a študentov so špeciálnymi
vzdelávacími
potrebami
a
uľahčiť
ich
prechod
k
zamestnaniu.
Zapojené partnerské školy poskytujú vzdelávanie viac než 900 žiakom a študentom a
zamestnávajú cez 300 odborníkov, ktorí budú priamo ťažiť z projektových výsledkov,
s perspektívou oslovenia ďalších odborníkov, študentov, rodinných príslušníkov
prostredníctvom projektovej webovej stránky.
Projektoví partneri spoločne vytvoria s pomocou digitálnych technológií, banku
edukačných pomôcok a nástrojov, ktorá bude publikovaná na webovej stránke
projektu ako otvorené edukačné zdroje (OEZ), na podporu učenia pred-profesijných
a profesijných zručností detí, študentov a dospelých s mentálnym postihnutím,
vychádzajúc z poznatku, že príprava pre budúce povolanie začína už od skorého
detstva prostredníctvom nácviku sebaobslužných činností, pokračujúc cez budovanie
pozitívneho postoja k práci počas základného a stredného vzdelávania, cez odborné
vzdelávanie a prípravu až po úspešné umiestnenie do zamestnania.

Ciele projektu:
1. Vytvoriť silné partnerstvo medzi školami z EU a Turecka od ZŠ cez SŠ po
odborné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
konkrétne s mentálnym postihnutím, aby si vzájomne vymenili príklady dobrej
praxe týkajúcej sa pred-profesijnej a profesijnej prípravy.
2. Podeliť sa, porovnať a analyzovať vzdelávacie programy týkajúce sa predprofesijnej a profesijnej prípravy v špeciálnom školstve v každej partnerskej
krajine.
3. Posilniť používanie IKT nástrojov vo vzdelávaní a odbornej príprave.
4. Vytvoriť „banku“ pomôcok a nástrojov – otvorený edukačný zdroj – vo forme
webovej stránky, ktorá bude slúžiť na zdokonaľovanie pracovných zručností detí,
žiakov a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím
nových technológií.
5. Vytvoriť novú metodiku vyučovania zameranú na prípravu na zamestnanie
počnúc od raného veku prostredníctvom podpory sebaobslužných činností, cez
budovanie pozitívneho vzťahu k práci počas nasledujúcich rokov na základnej a
strednej škole, pokračujúc cez odbornú prípravu až po úspešné pracovné
umiestnenie.
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Úvod
Čo je úlohou vzdelávania? Prečo vzdelávame deti s postihnutím? Na čo ich chceme
pripraviť?
Pri vzdelávaní každého dieťaťa, či už zdravého, alebo s postihnutím, musíme
sledovať určitý cieľ, mať víziu, ktorá sa vytvára, mení a prispôsobuje v procese
vzdelávania.
Celý proces závisí tak od konkrétneho dieťaťa, jeho osobnostných, inteligenčných
predpokladov, záujmov, silných a slabých stránok, ako aj od možností tej ktorej
krajiny, v ktorej dieťa vyrastá. Vidiac možnosti, ktoré poskytuje a garantuje štát na
konci povinného vzdelávania, prispôsobujeme aj my prípravu dieťaťa už od útleho
veku.
Odhliadnuc od toho, či dané dieťa s postihnutím bude mať možnosť pracovať
v chránenom prostredí, alebo ostane doma či v nejakom ústave, existuje súbor
zručností, ktoré by si malo osvojiť každé dieťa.
Preto sme sa aj my v rámci projektu venovali metodikám a oblastiam, ktoré
považujeme za nevyhnutné, aby sa s nimi dieťa v procese vzdelávania oboznámilo
a dané oblasti zvládlo. Pred-profesijnú prípravu v tomto kontexte začíname už od
útleho veku dieťaťa, lebo zvládnutie sebaobsluhy a hry je nevyhnutné k tomu, aby
dieťa postupne zvládlo profesijnú prípravu v oblasti, ktorú si zvolí podľa svojich
záujmov a možností.
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Sústredili sme sa na tieto oblasti: 1

SAMOOBSLUŽNÉ
ZRUČNOSTI

na
podporu
každodenných
stravovanie, hygiena

zručností:

obliekanie,

HERNÉ ZRUČNOSTI

Imituje aktivity dospelých, spája kreativitu so záujmami
dieťaťa, podporuje vývoj vo všetkých oblastiach
Podpora herných zručností hlavne u detí s autizmom.

POHYBOVÉ
ZRUČNOSTI
SOCIÁLNE
ZRUČNOSTI

Zvládnutie jednoduchých pohybov (hrubej a jemnej
motoriky) je predpokladom pre zvládnutie herných,
sebaobslužných a pracovných zručností.
Sme súčasťou spoločnosti, ktorá má určité pravidlá a
princípy, ktoré si musíme osvojiť a dodržiavať.

AKADEMICKÉ
ZRUČNOSTI

Čítanie, písanie a počítanie sú nevyhnutné zručnosti pre
samostatný život, schopnosť samostatne sa rozhodovať a
rozvíjať.

PRACOVNÉ
ZRUČNOSTI

Úzko súvisí s predchádzajúcimi zručnosťami; na podporu
nácviku jednoduchých i zložitejších pracovných úloh –
príprava jedál, úprava prostredia, upratovanie, pranie,
výroba atď.

1

https://myworkismyfuture.eu/sk/
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Stratégie efektívneho vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím2
Pre osoby s mentálnym postihnutím sú rovnako osožné vzdelávacie stratégie, ktoré
sa používajú aj pri edukácií ľudí s inými vzdelávacími problémami, tým máme na
mysli ľudí so špecifickými poruchami učenia, ľudí s ADHD a ľudí s autizmom.“

1. MALÉ KROKY - Rozloženie celkovej zručnosti/úlohy na malé kroky (čiastkové
úlohy) – jednotlivé kroky sa učia jednotlivo a postupne; zabráni sa prílišnému
zahlteniu žiaka veľkým množstvom požiadaviek
2. „HANDS ON“ - Stratégia priamej manipulácie, tzv. „hands on“ – vyhýbanie sa
dlhým verbálnym inštrukciám a vysvetľovaniu – väčšina ľudí
sa učí
kinestetickým spôsobom, čo znamená, že sa učia v priamom kontakte
s predmetom. Osobitne to platí pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí
dosahujú najlepšie výsledky vtedy, keď je informácia konkrétna a priamo
pozorovaná.
3. VIZUALIZÁCIA – Ľudia s mentálnym postihnutím
v prostredí, kde sa využíva vizuálna podpora.

sa

učia

najlepšie

4. SPÄTNÁ VÄZBA - Priama a okamžitá spätná väzba – osoby s mentálnym
postihnutím vyžadujú okamžitú spätnú väzbu, čo im pomáha porozumieť
a premostiť vlastné správanie s reakciou učiteľa (vzťah príčina a následok).

2

RAYNOLDS, T, C. E. ZUPANICK a M. DOMBECK. 2013. Effective Teaching
Methods For People With Intellectual Disabilities. [online][cit 2016-4-10] Dostupné na:
https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-withintellectual-disabilities/
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Príklady dobrej praxe
Inštruktážne videá
Inštruktážne
videá sú
vytvorené
podľa princípov metódy videomodeling,
ktorá využíva vizuálnu podporu pri
osvojovaní si zručností u ľudí s
mentálnym postihnutím. Viac informácii
nájdete na
https://myworkismyfuture.eu/sk/instrukt
azne-videa/

Procesuálne schémy
Procesuálne schémy sú určené pre
ľudí s autizmom a/alebo mentálnym
postihnutím ako vizuálna podpora pri
nácviku jednotlivých krokov určitej
zručnosti na fotografickej úrovni. Viac
informácii nájdete na
https://myworkismyfuture.eu/sk/proces
ualne-schemy/

Odporúčanie
Inštruktážne videá a procesuálne schémy sa už niekoľko rokov úspešne používajú
pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v Súkromnej spojenej škole v Prešove,
ktorá vzdeláva žiakov a deti s autizmom a mentálnym postihnutím. Tieto metódy
vychádzajú a rešpektujú všetky stratégie efektívneho vyučovania ľudí s mentálnym
postihnutím a autizmu - vizualizácia, "hands on", malé kroky a okamžitá spätná
väzba. Sú veľmi efektívne pri výučbe zručností u našich študentov vo všetkých
oblastiach, počnúc hernými zručnosťami, sebaobslužnými zručnosťami a
zručnosťami hrubej a jemnej motoriky v materskej škôlke, po výučbu akademických a
sociálnych zručností počas celého základného a stredoškolského vzdelávania a
pracovných zručností v ich odbornom vzdelávaní. Množstvo inštruktážach videí a
procesuálnych schém nájdete a voľne stiahnete na https://myworkismyfuture.eu/sk/
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Budovanie
prostredí

reálneho

podnikateľského

prostredia v školskom

Začni v malom a sústreď sa na konkrétnu oblasť
V roku 2003 bola na pôde Catcote akadémie v meste Hartlepool vo Veľkej Británii
uvedená do praxe myšlienka podnikania a podpory podnikateľských zručností
v rámci programu, ktorý sme nazvali „Mladé podnikanie“.
Malá skupina našich študentov sa zapojila do ‘tímového programu’ ktorý bol
konkrétne vytvorený pre študentov s mentálnym postihnutím. Cieľom programu bolo
zvýšiť sebavedomie našich študentov a naučiť ich zručnosti dôležité pre život. Každý
študent sa zapojil do pracovnej činnosti a pracoval ako súčasť tímu.
Keďže tento program mal veľký úspech, naša škola sa rozhodla rozšíriť hodiny
podnikania a aktivity spojené s programom celoplošne, aby sa mohol zapojiť každý
študent našej školy.
Zapojenie celej školy
V roku 2008 zamestnanci našej školy spoločne našli spôsob, ako implementovať
zručnosti podnikania vo všetkých oblastiach školského vzdelávacieho plánu.
Výsledkom bolo 10 ‘podnikateľských pravidiel’, teda súbor zručností, ktoré si môžu
naši študenti osvojiť pri ich príprave na ich život v dospelosti a svet práce:

Eneterprise = Podnik
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Everybody matters – cooperate
(na každom záleží – spoluracuj)
New things – try them
(Nové veci – vyskúšaj ich)
Take the lead
(Ujmi sa vedenia)
Ears – use them
(Uši – používaj ich)
Respond to others – communicate
(Odpovedaj druhým – komunikuj)
Perform as a team
(Pracuj tímovo)
Responsibility – show it
(Buď zodpovedný)
Initiative – take it
(Buď iniciatívny)
Solve problems
(Rieš problémy)
Everyday meet your deadlines
(Každý deň dokonči úlohy)

Hľadanie nových príležitosti
Keď sme dospeli k záveru, že 10 „podnikateľských pravidiel“ sa na škole úspešne
implementovalo a naši študenti ich efektívne používajú, sústredili sme sa v rámci
školského prostredia na hľadanie príležitostí pre vytvorenie malých „realistických“
podnikov, do riadenia ktorých by boli naši študenti priamo zapojení. Najprv sme
otvorili malú reprografickú dielňu, kde sa vytvára a tlačí široká škála publikácii, ktoré
si u nás objednávajú zákazníci z radov verejnosti. Taktiež sme otvorili školskú
kaviareň, ktorá je od pondelka do piatku otvorená verejnosti. Obidva podniky vytvorili
príležitosti pre našich študentov na zlepšenie praktických pracovných zručností
v rámci chráneného prostredia školy, kde školský personál dokáže zabezpečiť
potrebnú pomoc a podporu, ktorú naši študenti ešte potrebujú.
Rozšírenie za brány školy do lokálnej komunity
V roku 2015 sme našli vhodný priestor na prevádzku kaviarne v miestnej galérii.
Keďže v minulosti to bolo miesto často vyhľadávané miestnou komunitou, oslovili
sme mestskú radu a navrhli, či by naša škola nemohla v tomto priestore otvoriť svoju
kaviareň. Kaviareň Vestry Café bola otvorená v máji 2015 a je to ďalší krok pre
našich študentov smerom k otvorenému trhu práce, kde získavajú skúsenosti
v reálnom pracovnom prostredí. Navyše v kaviarni Vestry Café ponúkame našim
študentom platenú prácu počas víkendov a prázdnin.

Odporúčanie
Rozšírenie našich podnikateľských aktivít do lokálnej komunity vytvorilo vynikajúce
možnosti a priestor, kde môžeme verejnosti i potenciálnym zamestnávateľom ukázať
zručnosti a talent našich študentov. Považujeme to za veľký úspech a v budúcnosti
plánujeme otvoriť nový obchod „Catcote Metro“ v centre Hartlepoolu, kde plánujeme
predávať široký sortiment rôznych výrobkov vyrobených našimi študentmi.

Školská kaviareň – (v Catcote Academy, Hartlepool, Veľká Británia)
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Monitorovanie procesu socializácie a asistencia pri zamestnávaní
kvalifikovaných študentov s ľahkým mentálnym postihnutím
Ciele monitorovania








Uplatnenie práva na zdravotné
poistenie a sociálnu pomoc po
ukončení školského vzdávania
Pomoc pri hľadaní práce
Adaptácia do pracovného
prostredia
Prispôsobenie práce
Senzibilizácia zamestnávateľov
Organizácie voľného času
nezamestnaných absolventov
Konzultácia so študentmi a
rodičmi






Vzdelávania študentov
končiacich ročníkov (aktívne
hľadanie zamestnania, písanie
CV, nácvik pracovných
pohovorov)
Spolupráca a kontakty so
zamestnávateľmi
Spolupráca s vládnymi
organizáciami a mimovládnymi
organizáciami, ktoré pomáhajú
ľuďom s mentálnym postihnutím

Pracovné metódy





Práca v skupine
Individuálna práca
Workshopy a školenia
Nácvik rolí

Odporúčania
Na zabezpečenie úspešnej implementácie monitorovania procesu socializácie
a asistencie pri zamestnávaní kvalifikovaných študentov s mentálnym postihnutím
odporúčame zavedenie týchto krokov a opatrení:






Nepretržitý kontakt so študentmi (seba-hdnotiaci hárok, monitorovací hárok)
Kontakt so zamestnávateľmi, senzibilizácia
Workshopy so študentmi v končiacich ročníkoch (naučiť ich písať CV, žiadosti
o prácu, motivačné listy, robiť pracovné pohovory, hľadať voľné pracovné miesta
(inzeráty a ponuky)
Pomoc absolventom pri uplatnení ich práv na zdravotné poistenie a sociálnu
pomoc
Monitorovanie a asistencia pri prihlasovaní sa na Chorvátsky úrad práce a do
Sociálnej poisťovne pri uplatnení svojich práv
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Pravidelné stretnutia so študentmi v končiacom ročníku
Informovanie relevantných inštitúcií o ukončení štúdia
Skupinové stretnutia so študentmi na stimuláciu aktívneho hľadania práce
a produktívneho trávenia voľného času počas nezamestnanosti – vzdelávacie
krúžky, podporné skupiny – podpora a vzdelávanie

(Monitorovanie procesu socializácie a asistencia pri zamestnávaní kvalifikovaných
študentov s ľahkým mentálnym postihnutím na Srednja škola – Centar za odgoj i
obrazovanje, Záhreb, Chorvátsko)
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Individuálny vzdelávací plán (IVP) a Individuálny plán učenia (IPU)
Čo je to individuálny vzdelávací plán?
Individuálny vzdelávací plán je nástroj, ktorý pomáha učiteľom, rodinám žiakov
a iným ľuďom v ich bezprostrednej blízkosti naplniť výchovno-vzdelávacie potreby
žiakov s postihnutím.
Výhody IVP


Zabezpečuje
primerané
a
vhodné vzdelávacie programy
a služby pre žiakov so ŠVVP.



Stanovuje
primerané
a realistické ciele pre žiakov so
ŠVVP.



Ukazuje, či sa stanovené ciele
naplnili alebo nie.

Čo je to individuálny plán učenia?
Je to plán, ktorý určuje konkrétne kroky, ktoré musí učiteľ i žiak urobiť, aby si žiak
osvojil určité žiaduce správanie. Môže byť vytvorený na deň, týždeň alebo mesiac.
Ciele IPU sú krátkodobé ciele z IVP. IPU je nástroj, ktorý vedie učiteľa tak, aby sa
sústredil na krátkodobé ciele, ktoré majú postupne naplniť dlhodobé ciele z IVP.

Využívanie IVP a IPU vo vzdelávaní a odbornej príprave v škole İzmir Özel Eğitim
İş Uygulama Merkezi v Izmire, v Turecku.

Odporúčania
Je veľmi dôležité vytvárať IVP a IPU vo všetkých úrovniach výchovno-vzdelávacieho
procesu žiakov/študentov s špeciálnymi výchvno-vzdelávacími potrebami, pretože:





každý, bez ohľadu na typ a stupeň postihnutia, je vzdelávateľný
každé dieťa sa líši vo vývoji jazyka, mentálnych procesoch, charakteristikách
správania i v spôsoboch poznávania sveta
IVP zohľadňuje odlišnosti v individuálnom vývine
žiaci by si mali osvojovať nevyhnutné zručnosti a správanie, ktoré sa od nich
očakáva denne doma a v ich komunite
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Ergoterapia
Ergoterapia je dôležitá pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, pretože:
•
•

Aktivity ergoterapie pomáhajú vytvárať integrovanú osobnosť schopnú
adaptability.
Ergoterapia podporuje tie zručnosti, ktoré pripravujú mladých ľudí s postihnutím
na sociálnu a pracovnú integráciu.
SUBJEkT

Ergoterapia je dynamický vzťah týchto
štyroch faktorov:

Pôsobí v týchto oblastiach:
•
•
•

PROSTREDIE

ERGOTERAPIA

TERAPEUT

AKTIVITY

Zručnosti denného života;
Akademické zručnosti, herné zručnosti a trávenie voľného času;
Budovanie pracovných zručností.

Hlavné ciele intervencie sú:
•
•
•

rozvoj, udržanie stavu a zotavenie osôb do najlepšej možnej miery;
kompenzácia postihnutých funkcií stimuláciou funkcií bez postihnutia
zlepšenie zdravia a zvýšenie sebavedomia osôb s postihnutím

Využívaním rôznych techník - modelovanie rôznych materiálov, pletenie,
hĺbkotlač, brúsenie, maľovanie na rôznych povrchoch, naši učitelia organizujú
školské a mimoškolské aktivity so študentmi v nasledujúcich dielňach:
•
•
•
•

Výroba kobercov
Hrnčiarstvo a keramika
Tesárstvo – práca s drevom
Šitie

Odporúčanie
•
•
•
•

Účasť na týchto aktivitách má pozitívny vplyv na fyzické i duševné zdravie
jednotlivcov;
Terapeutické aktivity zohľadňujú sociálne, psychologické i fyzické faktory;
Interpersonálne vzťahy sú veľmi dôležitou súčasťou terapeutického procesu;
Ergoterapia je veľmi dôležitou podpornou terapiou pre ďalšie aktivity potrebné
pre zotavenie osoby a preto musí byť aplikovaná v spolupráci s ostatnými
odborníkmi – multidisciplinárny tím;
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•
•
•
•

Rozvíja osobnú samostatnosť, zvyšuje sebavedomie a zlepšuje pozitívne
nazeranie na seba samého;
Objavuje a zlepšuje osobné predispozície na určité činnosti a rozvíja talent u
študentov;
Napomáha integrácii osôb v sociálnom, ekonomickom i profesnom živote;
Osvojenie si jednotlivých pracovných krokov (fáz) pri výrobe výrobkov pomáha
študentom rozvíjať ich kognitívne zručnosti: plánovanie, pamäť, koncentráciu
a následnosť;

(Študenti počas ergoterapie v škole CSEI „Alexandru Rosca” v Lugoj v Rumunsku)
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Využitie IKT v špeciálnom školstve a odbornom vzdelávaní
Informačné a komunikačné technológie sú v súčasnosti už bežnou súčasťou nášho
života i vzdelávania. Žiaci i dospelí, či už s postihnutím alebo bez, denne rôzne formy
IKT využíva a ich používanie vyhľadáva. Nie je žiadnou výnimkou, že deti a žiaci so
ŠVVP sú mnohokrát v používaní nových technológií krok či dva pred nami.
Žiaci s mentálnym postihnutím a/alebo autizmom majú posilnenú schopnosť
vizuálneho poznávania. Väčšina z nich má rado IKT a preto IKT môžeme efektívne
využiť pri ich výchove a vzdelávaní.
Čo môžeme použiť: tablety, interaktívnu tabuľu, počítač, fotoaparáty, videokamery,
smartfóny
Ako ich môžeme využiť: vytvoríme video-scenáre a procesuálne schémy
sebaobslužných, herných, pohybových, sociálnych, akademických a pracovných
zručností.
Výhody využívania IKT:









(príprava toastu pomocou procesuálnej
schémy na tablete v školskej kaviarni
v priestoroch Súkromnej spojenej školy
v Prešove)



príťažlivé pre študentov
ľahké použitie (tablety – dotykový
display)
prenosné (tablety, smartfóny)
prístup na internet – voľný OEZ –
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jednoduché opätovné použitie –
prezretie scenára, schémy
motivácia
poskytuje vizuálny návod
využíva prístup malých krokov
prístup priamej manipulácie – žiaci
sa učia novú zručnosť pri pozeraní
a zároveň precvičovaní zručnosti
okamžitá spätná väzba – dozor
dospelého

Odporúčania
Na vytvorenie správnych video scenárov a procesuálnych schém si musia odborníci,
ktorí pracujú so deťmi/žiakmi s mentálnym postihnutím a/alebo autizmom osvojiť
alebo zlepšiť tieto IKT zručnosti:
 aktívne používanie tabletov – sťahovanie videí a obrázkov z a do tabletu,
vytvárať, kopírovať a ukladať súbory, obrázky a videá v tablete;
 vytvárať a upravovať videá a fotografie – používať Microsoft videomaker,
rôzne programy na editovanie fotografií (napr. Flip and Rotate, atď)
 pokročilé používanie aplikácie YouTube na ukladanie videí a aplikácie
Slideshare na ukladanie PowerPoint prezentácií s procesuálnymi schémami
 osvojiť si metodiku Videomodelingu a Procesuálnych schém – informácie sú
voľne k dispozícii na https://myworkismyfuture.eu/sk/
myworkismyfuture.eu

Pracovné dielne na partnerských školách

Dielňa na výrobu jednorázových návlekov - Turecko

Dielňa na výrobu kartónových škatúľ - Turecko

Záhradnícke práce - Turecko
myworkismyfuture.eu

Dielňa na výrobu nábytku – Veľká Británia

Školská kaviareň – príprava jednoduchých jedál a obsluha – Veľká Británia

Záhradnícke práce – dielňa vo Veľkej Británii

myworkismyfuture.eu

Kurz aktívneho vyhľadávania zamestnania - Chorvátsko

Písanie životopisu a žiadosti o zamestnanie - Chorvátsko

Príprava na pracovný pohovor - Chorvátsko
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Varenie a pečenie - Poľsko

Pomoc s kancelárskymi prácami (kopírovanie) - Poľsko

Pomoc s kancelárskymi prácami (hrebeňová väzba) - Poľsko

myworkismyfuture.eu

Pracovná dielňa na tkanie kobercov - Slovensko

Zručnosti denného života – praktická škola - Slovensko

Príprava jednoduchých pokrmov v skupine podľa video-scenára - Slovensko
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