Projekt je zaměřen na zkvalitnění
vzdělávacího systému a vytvoření sítě
spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání
na Jesenicku.

SPOLEČNOU
CESTOU

Cílem projektu je posílení udržitelnosti

a rozšíření
vzdělávání.

podpory

inkluzivního

Aktivity
projektu
jsou
zaměřeny zejména na děti a žáky ze
socioekonomicky
znevýhodněného
a
kulturně odlišného prostředí a jejich rodiče.

Podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

Realizací projektu zvýšíme povědomí o
problematice
inkluze
a
efektivitu
zaváděných opatření v praxi
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DOUČOVÁNÍ

PŘEDŠKOLNÍ CENTRUM
V rámci této aktivity dojde ke zřízení
předškolního centra a zajištění účasti
dětí v povinném předškolním
vzdělávání ve spolupráci s MŠ.
Aktivitu zajistí 2 pracovníci, kteří se
svou činností budou podílet na
vyhledávání a oslovování rodin dětí,
které se předškolního vzdělávání
neúčastní (před povinnou předškolní
docházkou) a zajištění činnosti
předškolního centra spolupracujícího
s MŠ. Předškolní centrum bude
v provozu 4 dny v týdnu v rozsahu 3
hod/den.

ROZVOJ SPOLUPRÁCE
RODINY
Aktivita je zaměřena na systematickou
práci s rodiči žáků, spolupráci se školami
včetně aktivního zapojování rodičů žáků a
zvýšení jejich výchovně vzdělávacích
kompetencí,
motivovanosti
a
informovanosti o vzdělávacím systému
ČR. Toto zajistí terénní poradenští
pracovníci, kteří se zaměří také na aktivní
vyhledávání a oslovování rodin žáků s
problematickou
školní
docházkou.
Pracovník naváže s nimi spolupráci a
nabídne možnost doučování a účast v
mimoškolních a vzdělávacích aktivitách.
Zaměří se také na rozvoj rodičovských
kompetencí v rámci odborných seminářů
a konzultací.

Doučování bude primárně zaměřeno na
děti a mládež se sociokulturním
znevýhodněním. Aktivitu zajistí 4 tutoři,
kteří budou poskytovat podporu dětem
a žákům při přípravě na vyučování.
„Tutor“ - průvodce pro žáky (starší
kamarád) pomáhá žákovi v motivaci k
učení, doučuje ho, doprovází na různé
zážitkové a vzdělávací akce, podílí se na
zajištění komunikace se školou a
s rodinou,
vytváření
učebních
a
pracovních návyků, podporu udržení
žáků v hlavním vzdělávacím proudu.

ZVYŠOVÁNÍ VÝCHOVNĚ –
VZDĚLÁVACÍCH
KOMPETENCÍ
Aktivita je zaměřená rozvoj občanských,
sociálních a personálních kompetencí
žáků zapojením do mimoškolních aktivit
(kroužků) a rozvoj potenciálu a
kompetencí žáků a rodičů. Lektoři
budou realizovat aktivity zvyšující
výchovně vzdělávací kompetence žáků
zaměřené na podporu inkluze a
spolupráci ve skupině.

