„Efektívnejšie vzdelávanie“
Hlavný cieľ projektu : Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodov
problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov
Špecifický cieľ projektu : Zvýšiť inkluzívosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Miesto realizácie : Základná škola Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica

Hlavné aktivity projektu
Hlavná aktivita 1 :
Aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov základnej školy a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese,
vykonávané prostredníctvom asistentov učiteľa.
Vo výchovno-vzdelávacom procese je úlohou asistenta učiteľa spolupracovať s pedagogickými zamestnancami školy, a to v podobe konzultácie ohľadom
prispôsobenia sprostredkovaných nových informácií, vzhľadom na individuálne osobitosti integrovaných žiakov, možnosti ich úpravy, implementácie rôznych
špeciálno-pedagogických metód a využitia edukačno-kompenzačných pomôcok. Dôležitou činnosťou je prispôsobiť výchovno-vzdelávací proces ŠVVP žiaka
v súlade s pokynmi učiteľa a pomáhať pri príprave učebných pomôcok pre daných žiakov. Súčasťou našich úloh je vykonávanie pedagogického dozoru počas
prestávok, ktorý sa zameriava na žiakov so ŠVVP. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou napomáhajú žiakom so ŠVVP pri rôznych činnostiach
– priame vedenie a napomáhanie pri umelecko-kultúrnych aktivitách, dozor pri návšteve historických a kultúrnych pamiatok.

Hlavná aktivita 2 :
Skvalitnenie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia školskej
dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl, vykonávané prostredníctvom inkluzívneho tímu.
Špeciálny pedagóg bude vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálno - pedagogickej diagnostiky, individuálneho poradenstva a intervencie deťom a žiakom
s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia a
odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Špeciálny pedagóg sa bude podieľať na tvorbe IVVP a bude zabezpečovať ich aplikáciu do praxe,
bude komunikovať s CPPaP, konzultovať problémy našich žiakov.
Školský psychológ bude vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového psychologického
poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania, odborné činnosti
psychologického poradenstva v oblasti rodinných, pracovných a triednych sociálnych vzťahov. Bude poskytovať poradenstvo a konzultácie zákonným
zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy, pripravovať podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení ako aj úzko spolupracovať s
odbornými zamestnancami školy.
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