
PROJEKT 
„UČÍME SA BEZ 
BARIÉR“

• Druhá mobilita 
zamestnancov 

• Odborná návšteva na 
pracovisku /  Job shadowing
v hostiteľskej  organizáciii



NÁŠ PARTNER PRE JOB
SHADOWING

• Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. 
Kademe

• Termín návštevy: 8. máj 2022 – 15. máj 2022

• Účastníci mobility: 

Mgr. Jana Sklienková

Mgr. Elena Obstová

Mgr. Erika Ivanová

Mgr. Janka Peťková

• Spôsob uznania mobility: certifikát o 
absolvovaní mobility 



HLAVNÉ CIELE MOBILITY

Zoznámiť sa so systémom 
vzdelávania detí so 

špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v 

krajine a v danom type 
školy

Spoznať vnímanie 
integrácie a inkluzívneho 

vzdelávania v krajine 
(výhody, nevýhody,...)

Zvýšiť informovanosť 
učiteľov o inej kultúre, 

krajine, o hodnotách tejto 
krajiny

Rozšíriť vedomosti a 
skúsenosti pedagógov v 

oblasti multikultúrnej 
výchovy

Zoznámiť sa so špecifickým 
vzdelávaním detí s MP

Spoznať konkrétne aktivity v 
oblasti terapií zdravotne 
znevýhodnených žiakov 

(ergoterapie, arteterapie, 
muzikoterapie,...) 

Prostredníctvom 
workshopov spoznať 

kreatívne metódy 
vyučovania výchovných 

predmetov (VYV, TSV, 
HUV,...)

Získať inšpiráciu pre 
možnosti budovať praktickú 
školu, resp. hľadať možnosti 
uplatnenia sa našich žiakov 

na trhu práce a v 
spoločnosti po ukončení 

PŠD

Vytvárať ďalšie 
medzinárodné partnerstvá, 
ponúknuť našu školu pre job 

shadowing iným školám v 
zahraničí a spoluprácu v 

ďalším erasmus projektoch



1. DEŇ NÁVŠTEVY A NAŠE 
AKTIVITY

• Stretnutie na pôde školy, vzájomné 
zoznamovanie sa, spoznávanie prostredia 
školy a ľudí v nej

• Úvodné informácie o škole a ich 
vzdelávacom systéme

• Návšteva školských jednotiek a 
predstavovanie práce 



V TRIEDACH 



V BLÍZKOM
OKOLÍ ŠKOLY



NA NÁVŠTEVE V CENTRE ŽIVOTA Z.E.K.I.

https://zeki.mosb.org.tr

https://zeki.mosb.org.tr/


Z.E.K.I. Centrum života je "Chránené pracovisko" zriadené pre participáciu 
mentálne postihnutých ľudí na pracovnom živote a svoju činnosť začalo v 
roku 2017. Nachádza sa v priemyselnom parku Manisa a je v ňom 
zriadených 12 chránených pracovísk, ktoré pracujú napr. pre spoločnosti 
Bosch, Mitsubishi, ... So svojou dobre navrhnutou štruktúrou, fyzickým, 
organizačným a finančným obchodným modelom je prvým a jediným 
chráneným pracoviskom vo svojom odbore, ktoré dokázalo vytvoriť úspešný 
príbeh v Turecku.



NÁVŠTEVY 
ZAUJÍMAVÝCH MIEST 

V MANISE• Masal Park

• Manisa Mevlevihanesi

• Tip Tarihi Muzesi

• Yeni Han

• Kursunlu Han





2. DEŇ
NÁVŠTEVY A 
NAŠE AKTIVITY

• 1. časť dňa - aktivity v 
škole - workshopy

• 2. časť dňa –
návšteva Izmiru







3. DEŇ NÁVŠTEVY A NAŠE
AKTIVITY

• 1. časť dňa – poznávanie kultúrnych 
pamiatok v okolí Izmiru 

Virgin Mary House

Ephesus Ancient City

Şirince Village

• 2. časť dňa – pobyt na pláži v Kuşadası







4. DEŇ
NÁVŠTEVY A 

NAŠE AKTIVITY

• 1. časť dňa

- aktivity v škole -
workshopy

• 2. časť dňa

- diskusie všetkých 
partnerov o   
prezentovaných 
aktivitách, učebných 
technikách

- metódach a formách 
práce



NA NEFORMÁLNYCH POSEDENIACH 
POČAS OBEDOV A VEČERÍ



VZÁJOMNÝMI ROZHOVORMI ZA 
NADVIAZANÍM SPOLUPRÁCE



5. DEŇ NÁVŠTEVY

Slávnostné 
odovzdávanie 
osvedčení o 
absolvovaní mobility


