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Objavujeme tvorivosť ukrytú
v duši zdravotne
znevýhodnených občanov
Maroš Gorný, 22. júna 2016 9:36

Projektové aktivity v rámci projektu ERASMUS+ s marginalizovanými
skupinami v Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskéj Bystrici.
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LEGObot 2016

7 dní

Žiaci a študenti majú minimum vedomostí
a skúseností zo sveta práce

Povedz mi, otec
Nultý ročník súťaže LEGObot by mal mať
vďaka ohlasom pokračovanie

Tlmačskí študenti absolvovali Túry do
literatúry

16 tis.

Banská Bystrica 22. júna (SkolskyServis.sk) - Od septembra 2014 už ubehlo takmer 22 mesiacov,
odkedy sa Gymnázium Mikuláša Kováča zapojilo do veľkého medzinárodného projektu Kreativita
nepozná hranice v programe Erasmus+ financovanom z fondov EÚ. Do projektu je zapojených 10
krajín: Poľsko, Portugalsko, Belgicko, Taliansko, Fínsko, Španielsko, Slovensko, Litva,
Rumunsko a Turecko.

5 priateľom sa to páči

Jedným z cieľov projektu je prostredníctvom neformálnych prostriedkov umeleckej tvorby objaviť
potenciál ľudí znevýhodnených z hľadiska telesného či duševného hendikepu a poskytnúť im príležitosť
zažiť úspech a podporiť ich sebavedomie. Vďaka tomuto projektu žiaci našej školy našli nových priateľov
v klientoch Domu Matky Terezy v Banskej Bystrici.
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dieťaťa sú znepokojujúce

08:43 Na Vidiečanovej Habovke 2016 zástupcvia
Trnavy získali cenné ocenenia

08:10 História slovenskej populárnej hudby (69)
07:32 Futbal: Milovaný ľudom, nenávidený
panovníkmi

Téma TASR

Spoluprácu s týmito úžasnými ľuďmi sme začali minulý rok predvianočným programom v našej tento týždeň
BREXIT
škole. Pre svojich hostí sme pripravili pekný program a niekoľko tvorivých aktivít, aby sme
objavili ich tvorivý potenciál. Bolo nádherné sledovať, s akou radosťou počúvali vianočné piesne v
slovenčine i angličtine a ako hravo zvládli tvorbu vianočných pohľadníc. Ani oni sa nenechali zahanbiť a
zaspievali nám i zatancovali. Akcia to bola úžasná, tak akosi sme cítili, že toto stretnutie nebolo
NAJNOVŠIE
posledné.

Teraz
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10:00 Prečítajte si, čo všetko ovplyvní brexit a do
akej miery aj Slovensko

09:58 Chorváti majú rešpekt, Čačič vníma
Portugalsko ako najťažšieho súpera

09:53 Krajná pravica v Taliansku, Holandsku a
Francúzsku chce referendum

09:53 Britský premiér David Cameron odstúpi z
funkcie v októbri

09:50 Andrej Bičan vybičoval futbalovú zábavu na
maximum

Vo februári tohto roka sme privítali medzinárodných partnerov projektu na našej škole v Banskej
Bystrici. Prišlo k nám celkom 54 zahraničných hostí. Ukázali sme im krásy mesta i regiónu. Aktivity
boli zamerané na spoluprácu so zdravotne či inak znevýhodnenými ľuďmi. Návšteva verejnej generálnej
skúšky predstavenia Rómeo a Júlia banskobystrického Divadla z Pasáže zanechala v našich hosťoch
hlboký dojem. To však nebolo všetko. Opäť sme k nám pozvali priateľov z Domu Matky Terezy, ba
dokonca sme mali tú česť ich navštíviť a vidieť, ako rozvíjajú svoj umelecký potenciál vo svojich tvorivých
dielňach. Ani sa nám nechcelo odísť, tak nám bolo spolu dobre. U nás nám zas oni zaspievali pekné
pesničky a talianski partneri ich naučili svoj ľudový tanec. Nakoniec sme si všetci spolu zatancovali a
sľúbili si, že čoskoro sa uvidíme zas.
Čas nášho ďalšieho stretnutia vyšiel na posledný májový štvrtok. Opäť sme sa zišli v našej škole. Tento
raz sme sa rozhodli učiť sa spolu angličtinu. Úlohu učiteľov si vyskúšali žiaci štvrtého ročníka
osemročného štúdia, ktorí učili našich priateľov, ako sa povedia farby po anglicky. Išlo im to veľmi dobre.
Boli vzorní, hlásili sa a učili sa naozaj rýchlo. Na záver sme si opäť zatancovali a Marika nám zahrala na
klavíri. Bolo to ďalšia úžasná skúsenosť.
Spolupráca so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi je pre nás nesmierne prínosná.
Pomáha nám uvedomiť si, že ich vôbec netreba ľutovať, práve naopak, že si zaslúžia naše
uznanie za to, že napriek zdravotným problémom dokážu byť šťastní a tak úprimne vďační za pre nás obyčajné - okamihy.
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08:00 Dajú sa pomocou tereňákov búrať domy?
Američania tvrdia, že áno

06:00 LIKE DŇA: Dojímavé fotky otcov a ich detí
12:00 Kino novinky týždňa: Šialená komédia
Prázdniny all exclusive

11:00 Štát podporil súkromníkov, ktorí chcú
vzdelávať mladých ľudí online

10:00 Slováci podceňujú choroby srdca, hoci pre
ne často zomierajú zbytočne

„Erasmáci“ z Gymnázia Mikuláša Kováča vyslovujú veľkú vďaku vedeniu, zamestnancom i klientom
Domu Matky Terezy v Banskej Bystrici za to, že nám dovolia objavovať krásu v duši človeka so
zdravotným znevýhodnením. Tak zas čoskoro dovidenia!
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