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05-vzdel FAIR TESTING

FAIRTESTING na 

základných a 

stredných školách

2 300,00 €     
všetky kraje 

Slovenska

FAIR TESTING prichádza s koncepčným systémom hodnotenia 

prostredníctvom počítačového softvéru. Hodnotenie vychádza z 

Bloomovej taxonómie zostavovania cieľov a metódy zostavovania 

otázok didaktického testu. Nezávislý a spravodlivý systém  

hodnotenia prispeje k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu, 

motivácie študentov a umoţní vedeniu školy kvalifikovane 

porovnávať úroveň dosiahnutých vedomostí.

14-vzdel Detské Múzeum
Farby Afriky ( 

interaktívna výstava)
2 240,00 €     Bratislavský

Detské múzeum v Bratislave pripravilo pre deti školského a 

predškolského veku interaktívnu výstavu, ktorá priblíţi geograficko-

klimatické podmienky Afriky, jej faunu, flóru, kultúrnu rozmanitosť, 

ţivotný štýl, ale aj rasovú a náboţenskú problematiku. Ukáţka 

exponátov a zapojenie detských divákov do praktických ukáţok 

činností a hier podnieti rozvoj sociálnych a psychomotorických 

kompetencií detí a prehĺbi ich znalosti o africkom kontinente.

17-vzdel

ADEVYK-Asociácia 

Debrujárov Východných 

Karpát

Zábavní hodina 2 300,00 €     Košický

Organizácia ADEVYK si dala za cieľ zábavnou formou vysvetliť 

matematické, fyzikálne a chemické javy ţiakom základných škôl. 

Ţiaci získajú kladný vzťah k vede prostredníctvom televíznej relácie, 

ktorá bude odvysielaná v desiatich častiach v košickej TV Región a 

následne sprístupnená na internete. Kaţdá časť sa bude venovať 

jednej vedeckej téme, ktorou bude sprevádzať učiteľ- kamarát, ktorý 

vysvetlí vedecké javy hravou formou v "reči detí". Vedecká relácia je 

učebnou pomôckou, ktorá na pedagogickom trhu dosiaľ chýbala.

20-vzdel VPV-ARWA, n.o.
Kľúč pre život-tréning 

životných zručností
2 300,00 €     Žilinský

Vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov základných 

škôl oravského regiónu sa bude realizovať formou tréningov 

zameraných na rozvoj ţivotných zručností, tvorbu projektov a 

portfólií. Cieľom bude prehĺbiť vedomosti pedagógov v oblasti 

ţivotných zručností, informačných technológií, komunikačných a 

finančných zručností v kontexte pedagogickej praxe.
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23-vzdel
AKADÉMIA 

VZDELÁVANIA

Program zefektívnenia 

spolupráce učiteľov a 

školských 

psychológov

2 380,00 €     Trenčiansky

Zámerom projektu bratislavskej Akadémie vzdelávania je oţiviť 

spoluprácu školských psychológov a učiteľov pri riešení 

problémového správania a problémových situácii zo školskej praxe. 

Učitelia budú mať vytvorený priestor na pravidelné konzultácie a 

poradenstvo u psychológa, ktorý bude spolupracovať na riešení 

problémových situácií a vytváraní nových podmienok, ktoré zabránia 

recidíve problémov. Prednášky a workshopy psychológov budú 

zamerané na preventívne aktivity a zvyšovanie psychologickej 

spôsobilosti učiteľov. V závere projektu sa bude konať konferencia 

učiteľov a školských psychológov s cieľom zosumarizovania 

získaných poznatkov a návrhov na ich vyuţitie v budúcej praxi.

26-vzdel
OZ Spiš - Združenie pre 

obnovu a rozvoj regiónu

Učme deti tradíciam 

predkov-remeslá 

Spiša

2 150,00 €     Prešovský

Inovatívnym spôsobom pristupuje k výučbe regionálnej výchovy 

projekt občianskeho zdruţenia Spiš. Zámerom je zmena tradičnej 

formy vyučovania na tvorivé a to realizáciou praktickej výučby 

zameranej na tradičné remeselné práce. Deti základnej školy v 

Spišskom Hrhove budú mať moţnosť na vyučovaní vyrobiť tradičnou 

remeselnou tvorbou rôzne predmety, ktoré následne odprezentujú v 

kontexte ich histórie, pouţitia a významu v ţivote človeka na 

spoločnom workshope.

34-vzdel
Klub vojenskej histórie 

Beskydy

Pramene našej 

minulosti-databáza 

materiálov k 

regionálnej histórii

2 025,00 €     Prešovský

Klub vojenskej histórie Beskydy svojim projektom rieši problém 

zostavovania učebných osnov regionálnej výchovy, ktorá je na 

školách vyučovaná aj v rámci samostatného predmetu. Projekt má 

za cieľ vytvorenie elektronickej databázy archívnych dokumentov o 

dejinách severovýchodného Slovenska a to zozbieraním písomných 

prameňov a obecných kroník nielen učiteľmi ale aj ţiakmi. 

Elektronická databáza bude k dispozícii učiteľom a ţiakom a bude 

pouţiteľná pri výučbe dejepisu, občianskej náuky a regionálnej 

výchovy.

44-vzdel Pangaea

Prírodné laboratórium- 

vyučovanie na 

ekopedagogických 

plochách

2 500,00 €     Trenčiansky

Cieľom projektu organizácie Pangea je vyuţitie ekopedagogických 

plôch vo výučbe a premena školských dvorov na efektívnu učebnú 

pomôcku. Učitelia a študenti VŠ s pedagogickým zameraním sa 

zúčastnia 4 trojdňových worshopov,na ktorých budú zasvätený do 

praktických úloh, ktoré ponúkajú ekopedagogické plochy. Výsledkom 

projektu bude vydanie publikácie o týchto plochách a ich vyuţití a 

tieţ vytvorenie 4 nových ekopedagogických prvkov na pozemku 

environmentálneho centra v Novej Bošáci.
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49-vzdel OZ Vois

Universitas Unique 

Incrementum, 

Univerzita 

Individuálneho rozvoja

600,00 €        Bratislavský

Občianske zdruţenie VOIS zdruţuje študentov Bilingválneho 

gymnázia C.S.Lewisa, ktorí sa rozhodli venovať práci s deťmi ţijúcimi 

na okraji spoločnosti v Domove sociálnych sluţieb Galant. Keďţe u 

väčšiny týchto detí absentujú učebné návyky, pomáhajú im zapojení 

študenti najmä spoločným prechádzaním učiva. U detí, ktoré sa 

programu zúčastňujú sa podarilo dosiahnuť, ţe ani jedno doposiaľ 

neprepadlo a u niektorých sa dokonca viditeľne zlepšil prospech. 

Projekt sa zameriava najmä na rozvoj osobnosti detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia prostredníctvom individuálnych stretnutí 

s dobrovoľníkmi. Projekt kladie dôraz najmä na partnerský prístup k 

doučovanému dieťaťu a rešpektujúcu komunikáciu medzi ním a 

dobrovoľníkom. Cieľom projektu je naučiť deti nielen akademickým, 

ale aj sociálnym návykom, poskytnúť im pozitívne vzory správania a 

motiváciu. Súčasným zámerom projektu je naučiť študentov - 

dobrovoľníkov, aby sa na ľudí z okraja spoločnosti pozerali ako na 

rovnocenných partnerov.

50-vzdel

Združenie informačných 

a poradenských centier 

mladých v SR

Každý iný- všetci rovní 2 250,00 €     
všetky kraje 

Slovenska

Projekt Každý iný - všetci rovní  je zameraný na tvorbu a dotlač 

edukačného materiálu o ľudských právach určeného na účely 

neformálneho a záţitkového učenia a jeho distribúciu stredným 

školám v SR. Cieľom aktivít projektu je podpora nových metód a 

prístupov vo vzdelávacom procese, kedy sa študent priamo zapája 

do priebehu vyučovacej hodiny a pedagóg vyuţíva diskusiu a 

interakciu na prebranie učebnej látky. Hlavnou témou didaktického 

materiálu je výchova k tolerancii, prevencia násilia a oblasť ľudských 

práv. Distribúciou edukačného materiálu projekt prispeje k rozvoju 

tolerancie a akceptácie kaţdého jedinca v spoločnosti a k posilneniu 

participácie mladých ľudí na riešení celospoločenských problémov 

intolerancie, homofóbie a xenofóbie.
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51-vzdel Slovensko bez drog

Vzdelávanie žiakov v 

oblasti prevencie 

drogových závislostí

2 500,00 €     Košický

Občianske zdruţenie Slovensko bez drog je súčasťou 

medzinárodnej siete neziskových organizácií zaoberajúcich sa 

prevenciou drogových závislostí. Projekt Vzdelávanie žiakov v 

oblasti prevencie drogových závislostí  sa zameriava na ţiakov 

2.stupňa základných škôl v okrese Michalovce. Prostredníctvom 

realizácie workshopov a publikovaním nových didaktických pomôcok 

chce zdruţenie zabezpečiť dostatočnú mieru informovanosti ţiakov o 

drogách. V rámci projektu plánuje zdruţenie spolupracovať aj s 

výchovnými poradcami na základných školách v mieste realizácie 

projektu, ktorí budú môcť nadobudnuté vedomosti a vytvorené 

pomôcky vyuţiť pri ďalšom vzdelávaní mládeţe v oblasti prevencie 

drogových závislostí. Projekt je pokračovaním série workshopov 

realizovaných po celom Slovensku. Realizátori projektu si Košický 

kraj vybrali z dôvodu vysokého nárastu uţívania návykových látok u 

ţiakov, čo svedčí o nedostatočnej informovanosti a odborného 

vzdelávania. V rámci projektu je naplánovaná realizácia 110 

workshopov na 21 základných školách, ktorých sa zúčastní 4415 

detí.

53-vzdel Združenie Slatinka Blato, lístie, reďkvičky 2 065,00 €     Banskobystrický

V dnešnej dobe stále viac rodičov ochraňuje svoje deti pred rizikami 

vonkajšieho sveta a zabraňujú im tak získavať dôleţité praktické 

skúsenosti. Projektom Blato, lístie, reďkvičky  vytiahne Zdruţenie 

Slatinka deti z troch zvolenských základných škôl, ich rodičov aj 

pedagógov z bezpečia áut, domovov a škôl a dá im moţnosť 

ohmatať si prírodu, ale aj zašpiniť sa v blate, skákať do lístia či 

vypestovať si vlastné reďkvičky. Deti pod vedením vyškolených 

mladých dobrovoľníkov v rámci školského vyučovania budú chodiť 

von na mokrade a prírodné lokality - tu budú experimentovať, hrať sa 

a pozorovať prírodu, spoznávať jej obyvateľov či zaznamenávať 

zmeny v čase. Zároveň spolu s rodičmi budú spoznávať svoje mesto, 

ulice, susedov a budú mapovať bezpečné cesty pre deti do školy. Tie 

následne v budúcnosti vyznačia a vytvoria ich mapu, ktorá bude 

slúţiť všetkým. Projekt bude ukončený veľkou verejnou akciou v 

prírode.
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59-vzdel OZ Prevencia AD Vyriešme si to v triede! 1 810,00 €     Bratislavský

Cieľom projektu je zlepšiť vedomosti, schopnosti a zručnosti 

pedagogických pracovníkov, ktoré sú potrebné pri zvládaní 

neprispôsobivého správania ţiakov. Učitelia absolvujú intenzívny 

záţitkovo-vzdelávací seminár a päť nasledujúcich supervíznych 

seminárov. Pozornosť bude zameraná predovšetkým na prácu 

triednych učiteľov a výchovných poradcov, ktorí sú najviac 

kompetentní riešiť problémy súvisiace s neprispôsobivým správaním. 

Prostredníctvom nácviku konkrétnych techník jednania a 

komunikácie so ţiakmi sa zvýši ich schopnosť riešiť problémové 

situácie vyskytujúce sa v školskom prostredí. Nadobudnuté 

vedomosti a skúsenosti im pomôţu viesť triednické hodiny 

efektívnejšie z hľadiska pozitívneho rozvíjania vzťahov v triede.

62-vzdel Euroinkubátor
" Živá kniha" o regióne 

Turiec
1 750,00 €     Žilinský

Organizácia Euroinkubátor vznikla ako program podpory 

zamestnanosti mládeţe a programy realizované organizáciou sú 

zároveň súčasťou absolventskej praxe pre nezamestnaných 

absolventov. V rámci svojich aktivít pripravuje organizácia tvorbu 

"ţivých kníh" o slovenských regiónoch, pričom pilotným projektom 

bude príprava Ţivej knihy o regióne Turiec s cieľom predstaviť mestá 

a obce regiónu v čase písania knihy. Tvorbu tejto knihy budú 

realizovať študenti štyroch stredných škôl a 5 absolventov, ktorí budú 

pri osobných stretnutiach s predstaviteľmi miest, obcí a verejnej 

správy zbierať podklady a informácie pre knihu. Zo zozbieraných 

podkladov vytvoria takisto funkčnú spoločenskú hru, ktorá bude 

slúţiť ako didaktická pomôcka, pomocou ktorej budú organizovať 

súťaţe na školách. Zámerom projektu je naštartovanie tvorby 

regionálnych "ţivých kníh" ako didaktických pomôcok tvorených 

samotnými študentmi a absolventmi.
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63-vzdel OZ Oco, mama a ja
Vzdelávaj sa " Kam s 

CAN"
1 750,00 €     Prešovský

Občianske zdruţenie Oco, mama a ja poskytuje psychologické a 

sociálne poradenstvo a sociálnu terénu prácu rodinám v kríze. Vo 

svojej práci sa veľmi často stretávajú s nepochopením situácie 

týraného dieťaťa u pedagógov, ktorí nevedia syndróm CAN rozlíšiť. 

Cieľom projektu je preto primárne podporiť vzdelávanie pedagógov a 

budúcich pedagógov v oblasti týrania detí, poskytnúť im praktický 

návod ako týrané dieťa rozpoznať, ako s ním komunikovať a ako 

postupovať v jeho záujme. Súčasne je cieľom projektu pripraviť 

pedagógov na proces súvisiaci s ohlásením CAN syndrómu u ţiaka 

orgánom činným v trestnom konaní a nadviazať uţšiu spoluprácu so 

školami, na ktorých identifikovali problémy pri riešení situácie dieťaťa 

so syndrómom CAN z dôvodu neinformovanosti a 

nezainteresovanosti pedagógov. Popri prednáškach bude takisto 

zriadená online poradňa pre pedagógov, ktorá bude prístupná pre 

všetkých registrovaných uţívateľov. 

68-vzdel
Záhorské osvetové 

stredisko

Ekológia v regióne a 

naostro
2 250,00 €     

Trnavský, 

Trenčiansky

Projekt Ekológia v regióne a naostro je určený najmä študentom 

stredných škôl a pedagogickej verejnosti s dôrazom na hľadanie 

lokálnych environmentálnych problémov, navrhovanie ich riešení, 

mapovanie stavu ţivotného prostredia modernými výchovno-

vzdelávacími metódami a mimoškolskými aktivitami v spolupráci s 

odborníkmi. Realizácia projektu umoţní študentom stredných škôl v 

prvej fáze netradičným spôsobom na ekologických kurzoch pod 

vedením odborníkov získavať informácie a následne ich spracovať 

do vlastných projektov, ktoré budú riešiť aktuálne regionálne 

problémy. Vo finálnej fáze študenti odprezentujú svoje práce na 

regionálnej odbornej študentskej konferencii. Pre pedagógov 

rôznych typov škôl a odbornú verejnosť bude určený špeciálny 

ekologický kurz spojený s tvorbou environmentálnych výučbových 

programov. Výstupom z projektu bude zborník z konferencie, 

putovná fotografická výstava študentov a burza environmentálnych 

výučbových programov pedagógov, ktoré budú zároveň spolu so 

študentskými projektmi aplikované do výchovno-vzdelávacieho 

procesu na školách. 
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72-vzdel

Akademická rankingová 

a ratingová agentúra 

(ARRA)

Otvorená univerzita 1 500,00 €     Bratislavský

Projekt Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry je zacielený 

na ţiakov stredných škôl, ktorí aktuálne zvaţujú štúdium na vysokej 

škole. Výsledkom prieskumu a sledovania kritérií na web stránkach 

jednotlivých škôl bude vytvorenie metodiky na zostavenie rankingu 

otvorenosti vysokých škôl a ich fakúlt. Rebríček prispeje k zvýšeniu 

miery a kvality informovanosti zo strany slovenských vysokých škôl a 

tým uľahčí uchádzačom o štúdium výber cieľovej inštitúcie ako aj 

študijného odboru.

76-vzdel YMCA Nesvady
Krok vpred- spolu sa 

naučíme viac
1 650,00 €     Nitriansky

Miestne zdruţenie YMCA Nesvady je v súčasnosti jediná nezisková 

organizácia pôsobiaca v obci, ktorá sa venuje deťom a mladým 

ľuďom. Od roku 2005 prevádzkuje nízkoprahové zariadenie - klub 

Reset, ktorého zámerom je predovšetkým osloviť mladých ľudí na 

ulici a poskytnúť im moţnosť trávenia voľného času v priestoroch 

klubu. Cieľom projektu je ponúknuť školám moţnosť spolupráce pri 

vzdelávaní teenagerov prostredníctvom ponuky na mieru šitých 

prednášok v oblasti sexuálnej a etickej výchovy a v oblasti 

vyuţívania inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Realizácia projektu 

bude spočívať v organizácii prednášok a diskusných v priestoroch 

klubu na témy, ktoré sú pre mladých ľudí aktuálne, ale nevedia ich 

riešiť.

81-vzdel Truc sphérique

Ako sa do mladých 

volá, tak sa z mladých 

ozýva

1 950,00 €     Žilinský

Občianske zdruţenie Truc Sphérique prevádzkuje od roku 2003 

kultúrne centrum Stanica v budove starej, no stále funkčnej 

ţelezničnej stanice Ţilina-Záriečie. V poslednom období narastá 

prirodzený záujem mladých ľudí a škôl o vzdelávacie programy, ktoré 

Stanica realizuje. Realizátori projektu sa preto rozhodli reagovať na 

rozmanité záujmy mladých ľudí v adolescentnom veku a na ich 

potrebu komunikovať a ventilovať svoje nápady. Špecifikom projektu 

je cielené sústredenie na vekovú skupinu teenagerov, pričom aktivity 

nadväzujú na celoročnú programovú dramaturgiu centra. Projekt 

zahŕňa vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí napríklad v oblasti 

tanca, súčasného výtvarného umenia alebo multiţánrový projekt, 

ktorého cieľom je mapovanie a výskum lokálnych príbehov. 

Dlhodobým zámerom projektu je viesť mladých ľudí k aktívnej 

komunikácii, zaujatiu spoločenských postojov a k participácii na dianí 

vo svojej komunite.
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90-vzdel

Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj, 

n.o.

Krížom- krážom 

mediálnou dedinou
2 000,00 €     

všetky kraje 

Slovenska

Nezisková organizácie Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 

sa vo svojich aktivitách venuje primárne globálne vzdelávaniu a 

rozvojovej spolupráci. Projekt Krížom-krážom mediálnou dedinou 

bude pozostávať z dvoch základných aktivít. Prvou je vytvorenie 

voľne dostupného tlačeného a digitálneho manuálu k realizácii 

workshopov zameraných na mediálnu výchovu stredoškolákov, s 

osobitým dôrazom na rozvoj kritického myslenia. Druhú časť tvorí 

usporiadanie samotného cyklu workshopov, v rámci ktorých 

realizátori projektu ţiakom hravou a nápaditou formou ukáţu 

mediálne zákulisie a prácu v skutočných médiách. Realizácia 

projektu pomôţe rozšíriť ponuku vzdelávacích a metodických 

materiálov určených na neformálnu výučbu mediálnej výchovy a 

zároveň zvýši mediálnu gramotnosť a schopnosť kriticky pristupovať 

k mediálnym výstupom u cieľovej skupiny ţiakov stredných škôl vo 

veku 14 aţ 18 rokov.

98-vzdel OZ Človek v ohrození
Učitelia a žiaci menia 

spoločnosť
2 000,00 €     

všetky kraje 

Slovenska

OZ Človek v ohrození vychádza z existujúcich ţiackych filmových 

klubov na stredných školách po celom Slovensku, v rámci ktorých  

ţiaci organizujú premietania dokumentárnych filmov zameraných na 

globálne potreby. Zaradenie filmových klubov do vyučovania ako 

alternatívnej metódy získavania informácii prispieva k lepšiemu 

pochopeniu zobrazovaných udalostí. Cieľom projektu je zoznámiť 

stredoškolských pedagógov s aktivitami filmových klubov 

prostredníctvom školení, prehĺbiť spoluprácu pedagógov a ţiakov a 

rovnako aj posilniť schopnosť ţiakov vyuţívať dokumentárne filmy a 

sprievodné vzdelávacie aktivity a diskusie na komunikovanie 

dôleţitých globálnych tém.

101-vzdel

Inštitút odborného 

celoživotného 

vzdelávania, O.Z. 

ORIÓN

Nové, inovatívne 

trendy v cvičných 

formách- odborná 

konferencia

1 870,00 €     Banskobystrický

Inštitút odborného celoţivotného vzdelávania občianskeho zdruţenia 

Orión pripravil projekt odbornej konferencie pre pedagógov cvičných 

firiem SOŠ. Výsledkom konferencie by mal byť manuál zahŕňajúci 

nové trendy vo vzdelávacom procese, zavedenie nových metód a 

prístupov v cvičných firmách, ktoré sú zriadené pri stredných 

odborných školách a slúţia na prípravu vlastnej podnikateľskej 

činnosti ţiakov.. Na konferenciu budú pozvaní zástupcovia 23 

stredných a 7 základných škôl.



Zoznam projektov podporených v Otvorenej grantovej výzve pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania 2011

Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Kraj realizácie Anotácia

106-vzdel
Kultúrne centrum 

AKTIVITY, o.z.

BIO-NEBIO, Eko-

workshopy po 

brazílsky

2 200,00 €     Trenčiansky

Z aktuálnej témy enironmentálnej ekológie vychádza projekt 

Kultúrneho centra Aktivity o.z., ktoré plánuje zrealizovať ekologické 

vzdelávanie pre deti z MŠ a ZŠ a to prostredníctvom hravého 

tvorivého worshopu. Deti sa záţitkovou formou naučia základy 

triedenia odpadov a z odpadového materiálu si vyrobia hudobné 

nástroje. Aktivity bude viesť brazílsky študent chémie a 

environmentalistiky. Druhou časťou projektu je výstava BIO-NEBIO, 

ktorá malým ţiakom ponúkne ochutnávku bio a nebio produktov 

slovenskej výroby. Cieľom výstavy je pomôcť deťom pochopiť rozdiel 

medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárom, predstaviť 

ekopotraviny, konkrétnych ekofarmárov a prínosy ekologickej výroby. 

107-vzdel
Detská organizácia 

FRIGO

Dajme tomu správnu 

formu 2
2 350,00 €     Košický

Detská organizácia FRIGO chce učiteľov motivovať, aby vo svojej 

praxi vyuţívali prvky neformálneho vzdelávania-záţitkové aktivity, 

diskusie a situačné metódy. V rámci projektu prebehnú celodenné 

stretnutia neformálneho vzdelávania, víkendový tréning a veľká 

burza námetov, na ktorej si učitelia vymenia svoje nápady na aktivity 

s prvkami neformálneho vzdelávania. Výstupom projektu bude 

vydanie metodického materiálu "Dajme tomu správnu formu".

110-vzdel
Židovská náboženská 

obec v Komárne
220 rokov v Komárne 2 500,00 €     Nitriansky

"220 rokov v Komárne" je projekt neformálneho vzdelávania ţiakov 

stredných škôl na tému ţidovskej problematiky a histórie ţidovskej 

komunity v meste. Vzdelávací program pre ţiakov od 12 do 18 rokov 

bude pripravený pod dohľadom odborníkov na ţidovskú tematiku. 

Študenti sa dozvedia základné informácie o ţidovstve, Holocauste, 

ţidovskej histórii a kultúre. Na konci projektu organizátori plánujú 

feed back seminár pre učiteľov škôl, aby sa zoznámili s výsledkami 

vzdelávania a edukačným balíčkom pre školy, ktorý bude 

dvojjazyčným výstupom projektu.

116-vzdel Kartel, o.z.

Edukačný program 

galérie HIT v 

Bratislave

2 000,00 €     Bratislavský

Umelecký projekt občianskeho zdruţenia Kartel je zacielený na 

stredoškolskú a vysokoškolskú mládeţ a poskytuje pohľad na 

súčasné slovenské a svetové umenie smerom k hlbším súvislostiam 

o dielach vystavovaných v galérii HIT v Bratislave. V rámci projektu 

sa študenti zúčastnia komentovaných prehliadok diel, neformálnych 

stretnutí s umelcami a kurátormi výstav, projekcií a diskusných 

panelov.
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117-vzdel
Ochrana dravcov na 

Slovensku
Soví svet pre všetkých 2 395,00 €     Bratislavský

Zámerom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku je priblíţiť svet 

sov zrakovo hendikepovaným deťom a to prostredníctvom 

individuálneho vzdelávacieho programu. Vďaka špeciálnym 

didaktickým pomôckam deti získajú predstavu o tom, ako sovy 

vyzerajú a naučia sa ich rozpoznávať podľa hlasov. Projekt sa bude 

realizovať v spolupráci so Základnou školou internátnou pre 

slabozrakých a nevidiacich v Bratislave.

125-vzdel 3lobit, o.z

Využitie 

terapeutických prvkov 

vo vyučovacom 

procese- 

medzinárodná 

konferencia

2 275,00 €     
všetky kraje 

Slovenska

Predmetom projektu OZ 3lobit je organizácia prvej medzinárodnej 

konferencie učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, 

vychovávateľov a psychológov zo Slovenska a Českej republiky 

zameranej na vyuţitie terapeutických prvkov vo vyučovacom 

procese. Konferencia sa bude venovať metódam Terapie senzorickej 

integrácie SIT a Snoezelen. Aplikáciou týchto metód moţno 

dosiahnuť pozitívne zmeny pri riešení problémov hyperaktivity, 

poruchy pozornosti, poruchy učenia a správania detí školského veku 

v beţných i špeciálnych triedach. Účastníci konferencie získajú 

dôleţité informácie o senzorickej integrácii a vyuţití terapie 

senzorickej integrácie v praxi, o moţnostiach úpravy beţnej alebo 

špeciálnej triedy na multisenzorické prostredie.

126-vzdel
Občianske združenie 

Inklúzia

„Ukážem ti, ako sa to 

dá"
2 140,00 €     Bratislavský

Medzi aktivity OZ Inklúzia patrí dlhodobé rozvíjanie rôznych modelov 

práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím smerom k ich začleneniu a 

samostatnosti, preto sa rozhodli zorganizovať školenie pre učiteľov 

špeciálnych škôl a rodičov ľudí so zdravotným postihnutím zamerané 

na odovzdávanie skúseností a vedomostí o účinnej podpore a 

príprave zdravotne postihnutých ľudí na úspešné pôsobenie na trhu 

práce. Podkladom pre vzdelávanie budú videofilmy o príkladoch 

úspešnej integrácie, pričom kaţdý z desiatich odprezentovaných 

príkladov bude reprezentovať jeden okruh problémov. Výsledkom 

školiacich seminárov bude vyškolenie 30 učiteľov špeciálnych škôl a 

20 rodičov mladých ľudí so ZŤP v okrese Keţmarok.

60 000,00 €    


