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INTEGRACE ²
CO to je INTEGRACE ²?
INTEGRACE ² je projekt Moravskoslezského kraje, do kterého je zapojeno 20
vybraných škol (podmínkou pro účast v projektu je existence školního poradenského
pracoviště dále jen ŠPP, které tvoří školní psycholog/spec. pedagog + výchovný
poradce + metodik prevence).
KDY bude projekt REALIZOVÁN?
Doba trvání projektu je určena v letech 2009-2012.
JAKÝ je CÍL INTEGRACE ² ?
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšení
vzdělávacích podmínek těchto žáků na školách, které zřizují ŠPP, prostřednictvím
kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol
včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů.
Díky práci odborníků ŠPP a v projektu zapojených učitelů je na školách zaveden
systém odborné podpory žáků s výukovými a výchovnými problémy,
prostřednictvím aktivit projektu dojde k jeho zkvalitnění a rozšíření.
S KÝM se můžete v rámci do projektu setkat?
Mgr. Ilona Gráczová, Mgr. Taťána Kubalová, Mgr. Světlana Marcolová,
Mgr. Michaela Mlynarczyková, Mgr. Petra Olbřimková
JAKÝ je STAV projektu k 1. 9. 2010?
Výše uvedení pedagogičtí pracovníci mají za sebou rok intenzivní účasti ve
vzdělávacích programech zvyšujících jejich kvalifikaci pro uskutečňování aktivit
projektu.
Část vzdělávacích aktivit bude probíhat ještě i ve školním roce 2010/2011.
V rámci projektu se již uskutečnil také 2denní seminář „SBOROVNA“ pro 20 učitelů
zaměřený na vhodné metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
V průběhu šk. roku 2010/ 2011 budou zahájeny aktivity projektu.
JAKÉ jsou AKTIVITY projektu?
1) REEDUKACE = Náprava poruch učení (Mgr. Marcolová)
2) FIE = Feuerstainova terapie instrumentálního obohacování (Mgr. Marcolová)
3) SPOLEČNÉ DÍLNY pro žáky a jejich rodiče
(v roce 2010 Mgr. Mlynarczyková, Mgr.Olbřimková,
v roce 2011 Mgr. Gráczová, Mgr. Marcolová)

4) PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE pro žáky
(Mgr.Gráczová, Mgr. Mlynarczyková, Mgr. Olbřimková)
5) ARTETERAPIE = Terapeutické techniky zaměřené na relaxaci a výtvarnou tvorbu
(Mgr. Mlynarczyková, Mgr. Olbřimková)
6) MUZIKOTERAPIE = Terapeutické techniky zaměřené na relaxaci a hudební tvorbu
(Mgr. Marcolová, Mgr. Kubalová)
KDO se může aktivit ZÚČASTNIT?
Systém odborné podpory (AKTIVITY PROJEKTU) je určen žákům s výukovými a
výchovnými problémy.
Na třídních schůzkách konajících se 5. 10. 2010 budou osloveni rodiče vybraných žáků
(na výběru se podílel tř. učitel a šk. speciální pedagog).
Zároveň budou s existencí projektu seznámeni i ostatní rodiče.
V případě zájmu rodiče o zařazení jeho dítěte (nebylo – li již dítě vybráno) do některé
z aktivit je vhodné kontaktovat spec. pedagožku školy Mgr. Světlanu Marcolovou
(přízemí – naproti sborovny, dveře č. 18), která bude po dobu trvání třídních schůzek
přítomna.
TERMNÍNY AKTIVIT:
1) REEDUKACE: dle týdenního rozvrhu žáků
2) FIE : skupina A každé PONDĚLÍ 6. vyuč. hodinu tj. 12. 45
skupina B každé PONDĚLÍ 7. vyuč. hodinu tj. 14. 10
Datum první lekce bude dodatečně upřesněno !
3) SPOLEČNÉ DÍLNY pro žáky a jejich rodiče:
v roce 2010: ÚTERÝ
16. 11. v 15. 30 Mgr. Mlynarczyková
ČTVRTEK 25. 11. v 15. 30 Mgr.Olbřimková,
Místo konání bude dodatečně upřesněno!
4) PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE pro žáky:
ČTVRTEK
9. 12. 2010 v 14. 00 Mgr. Olbřimková
ÚTERÝ
8. 2. 2010 v 14. 00 Mgr.Gráczová
ÚTERÝ
31. 5. 2010 v 14. 00 Mgr. Mlynarczyková
Místo konání bude dodatečně upřesněno!
5) ARTETERAPIE = Terapeutické techniky zaměřené na relaxaci a výtvarnou tvorbu
Mgr. Mlynarczyková, Mgr. Olbřimková
Datum a místo konání bude dodatečně upřesněno!
6) MUZIKOTERAPIE = Terapeutické techniky zaměřené na relaxaci a hudební tvorbu
Datum a místo konání bude dodatečně upřesněno!
Aktuálně:

POPIS některých AKTIVIT:
SPOLEČNÉ DÍLNY pro žáky a jejich rodiče
Vlastní realizace dílen bude organizována pro minimálně 5 žáků a 5 rodičů. Tématicky
zaměřené dílny (dle druhu obtíží) mají za cíl ukázat rodičům žáků, jak správně se svým
dítětem pracovat při domácí přípravě, ukázat metody a postupy práce, které je možno
využít pro rozvoj dítěte v jeho přirozeném prostředí.
PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE pro žáky
Realizace projektových odpolední bude organizována pro 10-15 žáků se specifickými
poruchami učení z různých ročníků. Cílem je ukázat žákům, že mohou sdílet své problémy
v dané oblasti i s jinými, mohou si navzájem pomáhat.
ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE
Terapeutické techniky budou realizovány pro 2 skupiny po 5-10 žácích.
Relaxační techniky s prvky arteterapie či muzikoterapie vedou k uvolnění,
sebeuvědomění a sebepoznání žáků, podněcují fantazii, rozvíjejí smyslové vnímání, při
skupinové práci zlepšují spolupráci a pocity důvěry mezi žáky navzájem i mezi žákem a
pedagogem.
Cílem je zavést prvky výše uvedených metod a technik do vyučování a v odpoledních
hodinách realizovat podpůrné skupinové aktivity pro integrované žáky, které by měly
usnadnit jejich adaptaci na školní prostředí, vzájemnou spolupráci, rozvíjet sebepoznání,
sebeovládání, navození pocitu bezpečí, zklidnění a odreagování.

