„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ,
Hviezdoslavova 1, Revúca“
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Ciele projektu:
Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a
kompetencie žiakov v Základnej škole, Hviezdoslavova 1, Revúca. Aktivity
projektu prispejú k pripravenosti žiakov 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 nasledujúci stupeň vzdelávania,
a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu.
Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Aktivity projektu:
Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov.
Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickým asistentom:
- vo výchovno-vzdelávacom procese (bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede
a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo
sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri
prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, vykonávanie
dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave
učebných pomôcok),
- v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách (priame vedenie alebo
napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych,
skupinových alebo hromadných foriem výchovy, návšteva historických a
kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni
obce a regiónu, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, spolupráca so
školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin),
- v spolupráci s rodinou (návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s
rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania, spoznávanie rodinného
prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa)..
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