Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Kód ITMS: 26130130051

Číslo zmluvy: OPV/24/2011

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov
Cieľ: Vyškoliť PZ a OZ na osvojenie profesijných
kompetencii potrebných na rozvoj špecifických
vzdelávacích potrieb žiakov z MRK.
1.2 Podpora celodenného výchovného systému na ZŠ
Cieľ: Vytvoriť pedagogický model školy s CVS ako
nástroj inklúzie žiakov z MRK.
1.3 Technická podpora aktivít národného projektu
Cieľ: Modernizovať vyučovací proces na zapojených
ZŠ prostredníctvom IKT technológii a tým podporiť
efektívnu implementáciu pedagogického modelu školy
s CVS.

1

4000 pedagogických zamestnancov
z toho 500 pedagogických asistentov,

2

15000 žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Veková štruktúra 6 až 18 rokov,

3

5000 rodičov pochádzajúcich z MRK,

4

200 odborných zamestnancov,
5000 zamestn. št. správy a samosprávy,

Obr. 1.1 Mapa zastúpenia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v okresoch SR
podľa údajov zistených v prieskume MPC ROCEPO 2007-ZŠ
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Počet žiakov
zo SZP

334

2 240 až 2 480 (2)
1 960 až 2 240 (2)
1 680 až 1 960 (1)
1 400 až 1 680 (2)
1 120 až 1 400 (2)
840 až 1 120 (3)
560 až 840 (4)
280 až 560 (10)
0 až 280 (53)

438
190

© Ing. Jaroslav Buchta 2008











Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj,
Nitriansky kraj,
Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj.











vytvorenie a realizácia 12 programov kontinuálneho
vzdelávania
vzdelávanie 4200 pedagogických a odborných
zamestnancov
vytvorenie min. 40 učebných zdrojov pre
pedagogických a odborných zamestnancov
vytvorenie 400 pracovných miest pre pedagogických
asistentov
zavedenie modelu celodenného výchovného systému
na ZŠ











vytvorenie a realizácia 3 osvetových programov pre
žiakov pochádzajúcich z MRK a ich rodičov
vytváranie siete škôl (tzv. dvojičiek) výmena
skúseností (študijné pobyty)
zahraničné stáže pre 120 pedagogických
zamestnancov
vytvorenie 1000 učebných zdrojov pre žiakov
pochádzajúcich z MRK
vybavenie 200 ZŠ interaktívnymi systémami (400 ks)
a didaktickými balíčkami (200 ks)

Základné kritériá výberu ZŠ:


najmenej 20% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia;



vytvorí pracovné podmienky pre prijatie 2 pedagogických
asistentov;



bude implementovať pedagogický model školy s celodenným
výchovným systémom;
Požiadavky sú stanovené zatiaľ len rámcovo, presne špecifikované
budú expertnou skupinou v ďalšej fáze projektu.

ZŠ sa zaviaže:


vytvoriť pracovné podmienky pre 2 pedagogických asistentov
platených v rámci NP na dobu určitú – 2 roky počas implementácie
pedagogického modelu školy s CVS;



absolvovanie vzdelávania PA a ich zotrvanie na ZŠ počas
implementácie pedagogického modelu školy s CVS v rámci
národného projektu;



implementovať do praxe pedagogický model školy s CVS;



umožniť PZ účasť na programoch kontinuálneho vzdelávania
v rámci národného projektu (napr. zahrnutie vzdelávania do ročného
plánu kontinuálneho vzdelávania);



vykazovať v rámci štvrťročného štatistického výkazu o práci školy
(Škol MŠ SR 1-04) pedagogických asistentov hradených v rámci
národného projektu;



realizovať „Deň otvorených dverí“, v rámci ktorého bude
prezentovať pedagogický model školy s CVS rodičom a verejnosti;



zorganizovať návštevu pre PZ a OZ z ostatných ZŠ zapojených
do národného projektu;



zverejňovať príklady najlepšej praxe a svoje skúsenosti na
webstránkach vytvorených v rámci tejto aktivity resp. na webstránke
MPC;



ZŠ sa zaviaže riadiť pokynmi MPC pri implementácii národného
projektu (napr. pri vypracovaní podkladov nevyhnutných pre
hradenie mzdy pedagogických asistentov a odborného personálu
implementácie CVS na ZŠ);



MPC bude každej ZŠ zapojenej do národného projektu hradiť
výdavky na odborný personál implementácie pedagogického
modelu školy s CVS na škole (na každej ZŠ 1 expert, ktorým bude
napr. riaditeľ ZŠ);



v prípade, ak je ZŠ prijímateľom dopytovo-orientovaného
projektu/projektov z Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
EÚ, ZŠ sa zaviaže zabezpečiť neprekrývanie výdavkov
národného projektu s týmito dopytovo-orientovanými projektmi;

Materiálna pomoc základnej škole:
 dva interaktívne systémy,
 balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote
1000 EUR,
 didaktický
balíček
podľa
vlastného
výberu
z predloženého katalógu v hodnote 10 000 EUR. Katalóg
bude zostavený na základe analýzy potrieb.

