OP VVV

Jak vám můžeme usnadnit
společné vzdělávání?
V ÝZV Y

Prostřednictvím našich výzev můžeme podpořit
i vás, a to formou projektů individuálních,
systémových a ostatních nebo formou
zjednodušených projektů – šablon.

Harmonogram výzev je k dispozici
na webovém odkazu:
http://opvvv.msmt.cz, v záložce Výzvy.

K výzvám pořádáme semináře.
Zaregistrujte se na našem webu.

Kde získáte další informace?
http://opvvv.msmt.cz
http://www.msmt.cz
https://www.facebook.com/opvvv/
opvvv@msmt.cz

Řekli o společném vzdělávání
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
„Je důležité podporovat naše učitele, žáky, ale i jejich
rodiče. Musíme nabídnout celou škálu podpory všem
dětem ve vzdělávání podle jejich skutečných potřeb,
podle jejich tempa, aby se navzájem nebrzdily,
ale využívaly všech dostupných prostředků pro rozvoj
každého jednoho dítěte tak, aby jej vzdělávání bavilo,
aby dělalo pokroky a aby bylo šťastné.“

Mgr. Marie Gottfriedová

OP VVV podporuje
společné vzdělávání
KDO JSME

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
je jedním z tematických programů, ze kterých
můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních
a investičních fondů Evropské unie,
a to až do roku 2023.

držitelka Ceny lidských práv A. G. Masarykové za inkluzi,
ředitelka ZŠ Trmice

„Nemůžeme chtít, aby se žáci přizpůsobovali škole.
Je třeba, aby se škola uměla přizpůsobit svým žákům
a o každého z nich se uměla dobře postarat.
V tomto duchu je společné vzdělávání všech žáků
pro naše školství obrovskou příležitostí.
Když tuto příležitost dokážeme správně uchopit,
všichni získáme – děti, učitelé, rodiče
i celá naše společnost.“

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
náměstek člena vlády, MŠMT

„Rovné šance všech dětí nesmí zůstat prázdným sloganem.
Proto je nutné zajistit podmínky těm, kteří se chtějí
vzdělávat v hlavním proudu škol a může jim to s lepší
podporou než dosud prospět. Uplatnění tohoto práva dětí
a jejich rodičů nemůže být plošné, povinné a nárazové.
Jde o dlouhodobý proces, který zahrnuje i zlepšení podmínek
pro práci učitelů a odborných poradenských pracovišť.“

INKLUZE

Mezi naše priority patří také podpora
společného vzdělávání (inkluze)
v regionálním školství na všech stupních škol,
včetně mimoškolních aktivit.

Naše škola
VZDĚLÁVÁME SE • SPOLUPRACUJEME • SDÍLÍME ZKUŠENOSTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

— My už to umíme —

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

SPOLUPRACUJÍCÍ TÝM NAŠÍ ŠKOLY

• maximální rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka školy
• vytváření bezpečného a pozitivního klimatu ve třídě
• pomoc s přípravou na vyučování

SÍŤOVÁNÍ MEZI ŠKOLAMI
• osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
• zážitkové a osvětové vzdělávání
pedagogických pracovníků
• práce s heterogenní skupinou
• práce s dětmi a žáky s potřebou
podpůrných opatření

WORKSHOPY PRO RODIČE

• pedagog
• rodič
• dítě/žák
• speciální pedagog
• školní psycholog
• sociální pedagog
• školní asistent
• zástupce školského
poradenského zařízení
• pedagog ze spřátelené školy

Pedagogové vzájemně
sdílejí své zkušenosti

JDEME DO PRVNÍ TŘÍDY
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

• spolupráce a osvětová
činnost s rodiči
• sdílení informací
o společném vzdělávání
• setkávání mezi rodiči
a pedagogy
• zapojování rodičů
do aktivit školy

„Vybrali jsme pro naši dceru školu,
která již dlouhodobě podporuje společné vzdělávání.“

„Ve škole pro mě
zařídili Staršího kamaráda,
který mě doprovází
do muzea nebo planetária.“

