Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

Číslo projektu

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků
se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a
autismem v základní škole speciální
CZ 1.071.2.3701.0003

Název příjemce

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice

Celková alokovaná částka

2 996 860,58 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.2.2012 - 31.1.2015

Název projektu

Děti a žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením,
kombinovaným postižením a autismem patří do skupiny osob,
které mají v důsledku svého postižení omezené možnosti
plného zapojení do vzdělávacího procesu a získání klíčových
kompetencí vedoucích k jejich plnohodnotnému sociálnímu a
pracovnímu zapojení do společnosti. Jedinou možnou cestou
je ryze individualizované vyučování za podpory speciálních
alternativních a podpůrných metod a terapií využívaných ve
výchovně vzdělácím procesu. Projekt je zaměřen právě na tuto
oblast péče o žáky s SVP.
KA 1 - Zvyšování klíčových a odborných kompetencí
pedagogických pracovníků s cílem uplatňování alternativních a
podpůrných výchovně vzdělávacích metod při práci s dětmi a
žáky s SVP - v rámci této KA proběhnou kurzy VOKS, Bazální
stimulace, Sneoezelen, Autismus, Zdravotní tělesná výchova,
trampolining a kurzy rukodělných a výtvarných činností.
Cílovou skupinou jsou všichni pedagogové školy.
KA 2 - Začlenění a ověření alternativních a podpůrných
výchovně vzdělávacích metod do vzdělávání žáků s SVP v rámci této aktivity bude zřízena terapeutická dílna, zaměřená
na rukodělné a výtvarné činnosti (keramika, pedig, drátkování,
tkaní, práce s textilním materiálem, výtavrné činnosti). Bude
sloužit žákům základní školy a praktické školy v rámci
vyučování i v rámci zájmových kroužků.

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

Výstupy: 5 metodik práce - autismus, VOKS, ZdTv, snoezelen,
BS; 3 metodiky podpůrných terapií realizovaných
v terapeutické dílně; 1 inovovaný ŠVP
Mgr.Míková Ludmila
ludmila.mikova@quick.cz
777142768, 565 427148

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

