Prešov, 22. február 2017
Dobrá prax projektov zameraných na pomoc deťom má pokračovanie
„Škola otvorená všetkým (ŠOV)“ je názov nového národného projektu pod
taktovkou Metodicko-pedagogického centra. Projekt nadväzuje na úspechy
jeho troch predchodcov (MRK, MRK2, PRINED), ktorých cieľom bolo zvýšiť
vzdelanostnú úroveň detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
(MRK). Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov je stredobodom
záujmu aj projektu ŠOV. Základom bude inkluzívne vzdelávanie a zabezpečenie
rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých.
Do projektu sa zapojilo zatiaľ 49 materských a 130 základných škôl. Jeho
jedinečnosť spočíva vo vytvorení efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek
vzdelávacieho systému. Výraznou novinkou bude neformálne vzdelávanie tých
predškolákov, ktorí z rôznych dôvodov materskú školu navštevovať nemôžu.
Nesprávnemu zaraďovaniu detí z MRK do špeciálnych tried bude predchádzať
spolupráca materských a základných škôl so špeciálnymi a sociálnymi pedagógmi.
Pomocnú ruku učiteľom podajú aj psychológovia z Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. Pedagógovia i odborní zamestnanci
dostanú možnosť zlepšiť svoje kompetencie v oblasti inkluzívneho vzdelávania a
získajú personálnu podporu v podobe osvedčených pedagogických asistentov.
Aktivity projektu budú zamerané aj na zlepšenie spolupráce a komunikácie škôl
s rodičmi z MRK a osvetu rodičov smerujúcu k podpore vzdelávania ich detí.
Národný projekt „Škola otvorená všetkým (ŠOV)“ sa realizuje vďaka podpore
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. Trvanie projektu je od februára 2016 do
novembra 2019.
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