Správa o realizácii projektu „V základnej škole úspešnejší“

Riaditeľka Základnej školy v Nižnej Myšli predkladá správu o priebehu realizácie projektu
„V základnej škole úspešnejší“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou Obecného úradu
Nižná Myšľa.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.“
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Kód projektu V ITMS2014+: 312011H609
Výška NFP: 34 371,00 €
Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
a podporu

prístupu

ku

kvalitnému

predškolskému,

základnému

a stredoškolskému

vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom
opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Doba realizácie projektu: 12/2017 – 11/2020
Miesto realizácie: Základná škola, Hlavná 346, Nižná Myšľa.
Projekt je určený žiakom našej školy, ktorí sa vzdelávajú v bežných triedach. Cieľom
projektu je počas 36 mesiacov podporiť zverených žiakov v ich jedinečnosti, rôznorodosti,
akceptovať ich osobné predpoklady a zároveň vyberať také stratégie vyučovania, ktoré
podporia kvalitné, užitočné, primerané vzdelávanie a rozvíjanie ich potenciálu tak, aby čo
najlepšie zvládli školské povinnosti a nezažívali školský neúspech.
V školskom roku 2017/2018 sa do projektu zapojilo 30 žiakov. V školskom roku 2018/2019
je do projektu zapojených 32 žiakov. Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť priamu účasť

pedagogickej asistentky v edukačnom procese, rozvíjať žiacke zručnosti prostredníctvom
záujmovej činnosti a participovať na príprave potrebných učebných pomôcok na vyučovanie.
V rámci hlavnej aktivity

sa kládol dôraz

najmä na preklenutie jazykovej bariéry a

rozširovanie slovnej zásoby v spisovnom jazyku, rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej
gramotnosti a osvojovanie si požadovaných kompetencií. Hlavné a podporné aktivity projektu
sa realizujú v rámci vyučovania a počas príležitostných tematických voľnočasových aktivít.
Plánované aktivity sa vždy snažíme didakticky zacieliť na rôzne edukačné činnosti
(východiskové, rozvíjajúce, overovacie, hodnotiace), ktoré prebiehajú za aktívnej

účasti

žiakov, učiteľa a pedagogického asistenta. Snažíme sa, aby sa škola stala zaujímavým
miestom na každý deň a pre každého žiaka.
Ukážky zrealizovaných aktivít tvoria prílohu tejto správy a záujemcovia si ich môžu pozrieť
aj vo fotogalérii na web stránke našej školy.

V Nižnej Myšli, 06.12.2018

Vypracovala: Mgr. Anna Lubyová

Príloha: Ukážky zrealizovaných aktivít za obdobie od 5.12.2017 -5.12.2018.

Edukačný proces: na hodine čítania (rozvoj čitateľských zručností)

Edukačný proces: prvouka – Moja obec

Voľnočasové aktivity: LDO – dramatizácia rozprávky „O rukavičke“

Voľnočasové aktivity: rozvíjame motoriku „Staviame si všeličo“

REV – Veľkonočné zvyky a tradície

SJL: „Čitateľské hádanky“

Exkurzia: „Košickí pátrači“

Edukačný proces: SJL – nácvik pisateľských zručností

