„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a
zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“
Cirkevná základná škola s materskou sv. Faustíny - Bardejov, Pánska 2420
realizuje dopytovo-orientovaný projekt
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Ciele projektu:
Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v Cirkevnej základnej škole s materskou
školou sv. Faustíny v prímestskej časti Bardejova v Dlhej Lúke. Aktivity projektu,
ktorý sa bude realizovať v základnej škole v Dlhej Lúke, prispejú k pripravenosti detí
na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej
škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na
vyšší stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a
inkluzívnemu vzdelávaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského
prospechu žiakov v základnej škole, najmä žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní v bežných triedach
Aktivity projektu:
Činnosť špeciálneho pedagóga v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv.
Faustíny v prímestskej časti Bardejova v Dlhej Lúke. Úlohou špeciálneho pedagóga
budú jednotlivé aktivity zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie
zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy. Bude
spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
bude uskutočňovať odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s
ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom. Bude
prispievať k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí
vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích
programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na
vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s
ostatnými žiakmi. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s dôrazom na žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít.
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