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PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. vstoupila k
1.7.2011 do finančního partnerství se společností Člověk v tísni,o.p.s., hlavním nositelem a
realizátorem projektu „Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích,
podporujících rovný přístup ke vzdělávání“.
V rámci projektu pracuje příjemce spolu se svými partnery v sedmi obcích na
vytváření lokálních vzdělávacích koncepcí, podporujících rovný přístup ke vzdělání a
obsahujících konkrétní proinkluzivní opatření. Souběžně s tvorbou vzdělávacích plánů je
podporován rozvoj aktivit podporující tyto koncepce: profesní poradenství, mimoškolní
doučování dětí a vzdělávání pedagogů. Projekt je realizován ve spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování.
Výstupem projektu bude sedm lokálních vzdělávacích proinkluzivních plánů včetně
katalogu podpůrných opatření. Aktivity projektu jsou zacíleny na začleňování
znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu a podporují kooperaci všech
relevantních aktérů v této oblasti vzdělávání a zejména vzdělávací politiky na lokální,
potažmo regionální úrovni.
CO JE CÍLEM PROJEKTU?
Na úrovni systémových změn si projekt klade za cíl v zapojených obcích (Kladno,
Jáchymov, Jirkov, Sokolov, Ústí nad Labem, Liberec a Prostějov) iniciovat vznik sedmi
vzdělávacích plánů, které na lokální úrovni umožní začleňování a následné setrvání
znevýhodněných dětí ve školách hlavního vzdělávacího proudu, minimalizují předčasné
odchody těchto dětí ze vzdělávání a do budoucna sníží počet nízce vzdělaných, obtížně
uplatnitelných a na sociální podpoře závislých mladých lidí.
Plány budou sestavovány ve většině případů již etablovanými pracovními skupinami a
v mnohých místech realizace pak v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování. Právě
návaznost na již zavedené struktury umožní vznik těchto plánů. Přiléhavost jednotlivých
navržených opatření pak bude zajištěna úvodní analýzou lokálních vzdělávacích politik, která
odhalí jednotlivá slabá místa a definuje oblasti, které je nutné ošetřit systémovými změnami.
Lokální expertní skupiny, které budou vytvářet zmíněné vzdělávací plány, pak budou
složeny z pracovníků NNO, jejichž cílovými skupinami jsou děti se sociálním a případně i s
jiným typem znevýhodnění, z vedoucích pracovníků škol, školských poradenských institucí a
pracovníků odpovědných úseků samosprávy.
Cílem projektu je mimo jiné také propojení a iniciace společné práce těchto důležitých
aktérů. Na úrovni přímé práce s dětmi si projekt klade za cíl zvýšit školní úspěšnost sociálně
znevýhodněných dětí prostřednictvím individuálního doučování a pedagogizace rodinného
prostředí, a prostřednictvím profesního poradenství a zážitkové pedagogiky zamezit jejich
předčasnému ukončování vzdělávací kariéry.
Projekt tak celou oblast ovlivňuje komplexně, aby účinnostsystémových změn byla podpořena
zvýšenou motivací rodin a dětí.
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