Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
Název projektu

7.1.2 Rovné příloežitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.00/14.0013

Název příjemce

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Celková alokovaná částka

21.029.921,36

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

1.3.2010 - 31.7.2012
Projekt sleduje dva hlavní cíle – jednak zvýšení kvality a úrovně
vzdělání dosahovaného cílovou skupinou dětí vyrůstajících v
podmínkách sociálního/sociokulturního vyloučení, a dále
úspěšný proces integrace těchto dětí (a v konečném důsledku i
jejich rodin) do majoritní společnosti. Zvýšení úrovně a kvality
vzdělání je přitom sledováno jako jeden z důležitých
předpokladů budoucího zařazení dětí z cílové skupiny do
standardních sociálních a ekonomických struktur společnosti.
Obou uvedených cílů je dosahováno zvýšením motivace žáků
ke vzdělávání, a to prostřednictvím uplatňování zvláštních,
speciálním vzdělávacím potřebám těchto dětí přizpůsobených,
vzdělávacích a výchovných metod a postupů. Konkrétně se
jedná o využití prvků tance, kreslení, dramatické výchovy či
zpěvu – souhrnně Estetické výchovy – jako prostředku k výuce
a osvojení si znalostí českého jazyka, matematiky a dalších
„praktických“ předmětů. Příležitost k uplatnění takového
nástroje je dána výrazným přirozeným pohybovým, hudebním
a výtvarným nadáním a bezprostředním zájmem o vše, co
uvedené prvky obsahuje, což je jev u zmíněné cílové skupiny
častý a obecně rozšířený.
Estetická výchova se má stát v celém procesu prostředkem,
nikoliv cílem – nechceme vychovat zpěváky či tanečníky,
chceme vychovat komplexní osobnosti, které najdou uplatnění
v majoritní společnosti a pokud možno dosáhnou cíle
nejvyššího – úspěšného procesu integrace do této společnosti.
Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny – pedagogové a
asistenti pedagogů, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

a rodiče. Projekt obsahuje řadu inovativních prvků, například
Estetickou výchovu, model Celodenní školy, účast psychologů
na výuce či činnost asistentů pedagoga ve všech třídách s
rozšířenou výukou Estetické výchovy.

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

Partneři projektu:
Základní škola Ostrava, Karasova 6, p.o.
Základní škola Most, Zlatnická 186, p.o.
Střední škola a Základní škola Trmice, Václavské nám.10, p.o.
Envi A. o.p.s., Praha 10, Donská 9
www.estetika-projekt.cz
Mgr. Radka Hanusová - manažer projektu
hanusova@estetika-projekt.cz, 596 134 328
Lucie Vokounová - manažer pro komunikaci
vokounova@estetika-projekt.cz, 602 287 182

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

