INKLUZE V PRAXI
Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který
běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory
implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce
dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí
pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním,
základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační
a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost
Základní údaje
Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech
zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní
a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení,
učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání
v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Na všech krajských pracovištích NIDV fungují Centra podpory školám v oblasti společného
vzdělávání. Krajští metodici a konzultanti mohou kromě konkrétní metodické a profesní
podpory školám doporučit zařízení či organizace, které poskytují v daném regionu expertní
služby, například v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti,
speciální pedagogiky nebo dětské psychologie. V rámci konzultačních hodin se mohou na
centra obracet i rodiče.
Krajská síť škol
V každém kraji se do projektu zapojilo 24 škol a školských zařízení. Polovina z tohoto počtu
získá komplexní podporu – služby mentorů, koučů, odborných poradců a kurzy DVPP .
Druhá polovina škol získá kurzy DVPP pro vedení školy i pro pedagogy zaměřené na
problematiku společného vzdělávání. Celkem bude podpořeno 2688 pedagogů z 336 škol a
školských zařízení z celé ČR.
Informace a osvěta

Po celé ČR budou probíhat informační semináře ke společnému vzdělávání. Celkem je
plánováno 280 setkání v průběhu realizace projektu. Semináře jsou určeny pedagogům,
rodičům, odborné i široké veřejnosti. Informace budou také sdíleny a distribuovány pomocí
sociálních sítí, webu inkluzevpraxi.cz a médií.

