VÁŽENÁ PANI RIADITEĽKA, VÁŽENÝ PÁN RIADITEĽ,
mnohé základné školy na Slovensku dnes nedostávajú dostatočnú
podporu, aby sa mohli zlepšovať. Projekt Školy pre všetkých to chce
zmeniť a poskytnúť školám komplexné a flexibilné služby, ktoré im umožnia
napredovať v oblastiach, ktoré si sami vyberú.

O ČO V PROJEKTE IDE?
Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, poskytovať a vyhodnotiť systém
podporných služieb pre tri základné školy zriadené obcami a mestami
v rôznych častiach Slovenska.

PODPORNÉ SLUŽBY POMÔŽU:
~ žiakom s rozmanitými vzdelávacími potrebami napredovať
a zlepšovať svoje výsledky;
~ učiteľom na oboch stupňoch vzdelávania efektívne pracovať
s rozmanitými žiakmi;
~ odborným zamestnancom poskytovať účinnú podporu žiakom
a učiteľom;
~ vedeniu školy kvalitne riadiť ľudské zdroje a chod školy;
~ rodičom aktívne sa zapájať do života školy;
~ celej škole zlepšovať podmienky na výchovu a vzdelávanie
a cieľavedome rozširovať okruh detí s rôznymi potrebami,
ktoré je schopná plnohodnotne a efektívne vzdelávať.
Školám poskytneme podporu pri mapovaní potrieb, stanovovaní priorít,
vymedzení žiaduceho stavu a najmä pri jeho dosahovaní a vyhodnocovaní.
Projekt budeme realizovať počas troch školských rokov od septembra 2017
do júna 2020.

AKO BUDE PROJEKT PREBIEHAŤ?
1. Na začiatku zmapujeme situáciu, potreby, očakávania a želania
všetkých členov školskej komunity – vedenia škôl, učiteľov, žiakov,
rodičov, odborných aj nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov
zriaďovateľa a širšej komunity.
2. Naše zistenia predostrieme celej školskej komunite a v spoločnej
diskusii vyberieme dve až tri prioritné oblasti, s ktorými sa členovia
školskej komunity stotožnia.
3. V každej prioritnej oblasti zanalyzujeme východiskový a pomenujeme
cieľový stav, ktorý chceme v škole dosiahnuť.
4. Pre každú oblasť vypracujeme plán aktivít s časovým harmonogramom
na dva školské roky, počas ktorých budeme podporné služby poskytovať
všetkým, čo oň prejavia záujem.
5. Približovanie sa cieľu budeme v každej oblasti priebežne vyhodnocovať
a podľa toho aktualizovať plán aktivít.
6. Na konci vyhodnotíme dosiahnutý pokrok a pomôžeme školám
stanoviť si ciele ďalšieho rozvoja.
7. O procese a výsledkoch spolupráce budeme informovať širokú
verejnosť a tvorcov vzdelávacej politiky, a zároveň zanalyzujeme,
aké podmienky a zdroje potrebujeme, aby podobnú podporu dostávala
každá škola na Slovensku.

AKO BUDEME SO ŠKOLAMI SPOLUPRACOVAŤ?
~ Pri mapovaní situácie a potrieb sa budeme najmä pýtať a pozorovať.
Budeme robiť individuálne a skupinové rozhovory a realizovať kreatívne
aktivity v škole i mimo nej.
~ Na prezentáciu výsledkov a stanovenie priorít zorganizujeme sériu
stretnutí v škole alebo na inom vhodnom mieste v danej lokalite.
~ Pri poskytovaní podporných služieb budeme vychádzať z plánu aktivít.
Tie môžu zahŕňať konzultácie, mentorstvo, praktické workshopy,
metodickú pomoc, vytváranie platforiem na výmenu skúseností
a podporu procesov učenia a riadenia školy. Podpora bude zacielená na
potreby identifikované samotnými príjemcami služieb.
~ Na priebežné a záverečné vyhodnotenie využijeme rôzne metódy
a postupy – rozhovory, dotazníky, pozorovanie, testovacie nástroje,
kreatívne aktivity aj služby externých hodnotiteľov. Do hodnotenia
zapojíme všetkých príjemcov služieb a účastníkov aktivít.

AKO SA MOŽNO DO PROJEKTU PRIHLÁSIŤ?
Vyplnením tohto online formulára do 22. septembra 2017. Vo formulári
zisťujeme informácie o škole, žiakoch a učiteľoch, zriaďovateľovi aj sídle,
v ktorom sa škola nachádza. Pýtame sa taktiež na silné a slabé stránky,
očakávania a motivácie na zapojenie sa do dlhodobej spolupráce.

AKO PREBEHNE VÝBER ŠKÔL?
~ Na základe zaslaných prihlášok vytvoríme predbežný zoznam škôl
na oslovenie tak, aby v ňom boli zastúpené rôzne veľké školy v rôzne
veľkých sídlach západného, stredného a východného Slovenska
a s rozmanitou skladbou žiakov.
~ Vybrané školy budeme kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie
s ich vedením a so zástupcami zriaďovateľa. Cieľom stretnutí je vyjasniť
si jednotlivé fázy a aktivity projektu, podmienky spolupráce a spôsob
komunikácie medzi školou a projektovým tímom.
~ Po osobných stretnutiach tri školy prizveme na zapojenie sa do projektu
a uzatvoríme memorandum o spolupráci medzi zástupcami realizátora,
školou a zriaďovateľom.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak Vás táto ponuka zaujala a máte ďalšie otázky, pošlite nám ich e-mailom
na adresu spv@noveskolstvo.sk.

Prečo projekt realizujeme?
Projekt vyvinuli a realizujú občianske združenie Nové školstvo, Nadácia
Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri
organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami
vo výskumných, vzdelávacích, metodických a advokačných aktivitách.
Sme presvedčení, že ozajstná zmena školstva sa udeje iba podporou
škôl, ktorá bude „zhora“ dobre nastavená a „zdola“ kvalitne poskytovaná.
Projekt má ambíciu komplexné služby pre školy vyvinúť, poskytnúť a po
vyhodnotení presadzovať ich rozšírenie do celého školského systému.

Úvodnú fázu projektu podporila Nadácia Orange
a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

