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Projekt
„Rovnaká
šanca“
SK0037,
financovaný
z
Finančného
mechanizmu
Európskeho
hospodárskeho
priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaný
Nadáciou Škola dokorán, je zameraný na
vytvorenie modelu integrovaného (inkluzívneho)
prostredia školy. Projekt sleduje sociálnu
integráciu prostredníctvom vzdelávania učiteľov
a rómskych asistentov učiteľa implementáciou
prvkov multikultúrnej výchovy a e-learningu do
výučby
rómskych
žiakov.
Očakávaným
výstupom je súbor nových kompetencií učiteľov
a žiakov, príručka a štandardy sociálnej
integrácie (inklúzie) žiakov v edukačnom
procese. Do novembra 2008 boli zozbierané
vstupné dáta od 480 žiakov zapojených do
projektu, ktoré sa týkajú ich postojov a
vedomostí z oblasti multikultúrnej výchovy a
zrealizovaných 24 tréningov pre učiteľov a
žiakov škôl, zapojených do projektu. Na
prelome mája a júna 2008 bola vytvorená
webová stránka projektu www.ocamiziakov.sk,
ktorá slúži ako komunikačný nástroj medzi
realizátormi projektu a cieľovou skupinou (školy
– učitelia, žiaci), plní úlohu databázy projektu a
nápadov na vyučovanie, a zároveň je
prezentáciou aktivít projektu pre najširšiu
verejnosť.

Project „Equal chance“ SK0037 financed
from the Financial Mechanisms of the
European
Economic
Area,
Norwegian
Financial Mechanisms and National budget of
the Slovak Republic, implementation by
Nadácia Škola dokorán (Wide Open School
Foundation) is focused on the creation of a
model of integrated (inclusive) school
environment. The project targets social
integration by means of educating teachers
and Roma teacher’s assistants in the
implementation of elements of multicultural
education and e-learning into the process of
teaching Roma students. The expected
outcome of this project is a set of new
competencies of teachers and students, a
guide and standards of social integration
(inclusion) of students through the educational
process. As of November 2008, baseline data
was collected from 480 students participating
in the project about their attitudes
and
knowledge of multicultural education. Also, 24
training sessions for teachers and students
from participating schools were held. Between
May and June 2008 a project website was
developed www.ocamiziakov.sk and serves as
a communication tool between the project
personnel and the target group (schools –
teachers and students).
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verejnost. Nadáciou Škola dokorán v spolupráci
s Centre for Modern Education (SK), s.r.o.
vydali publikáciu Rovnaká šanca – Ocami
žiakov,
medzipredmetové
projektové
vyucovanie s využitím online e-learningu
zamerané na sociálnu inklúziu znevýhodnených
skupín a multikultúrnu výchovu, obsahujúcu
ciele, aktivity, priebeh realizácie projektu
a manuál k webovej aplikácií.
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This website also functions as a database for
this project, compiles new ideas in teaching
and displays the activities of the project to the
general public. Nadácia Škola dokorán (Wide
Open School Foundation) in cooperation with
Centre for Modern Education (SK) ltd.
completed a publication „Equal Chance –
Through the eyes of students: Intra-subject
project teaching with use of online e-learning
focused on social inclusion of disadvantaged
groups and multicultural education“ and
contains the goals, activities, process of
project implementation and a manual for
internet applications.

