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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s
mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování
jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí
pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ
CZ.1.07/1.2.01/02.0006

Název projektu

Číslo projektu
Název příjemce
Celková alokovaná částka
Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové, M. Horákové 504
9 275 573,20 Kč
1.8.2009 - 31.1.2012
Grantový projekt se zkráceným názvem „Nadané dítě.eu“
probíhá v Královéhradeckém kraji. Jeho realizaci zajišťuje jako
příjemce dotace z ESF Pedagogicko-psychologická poradna
Královéhradeckého kraje ve spolupráci s partnerem Univerzitou Hradec Králové. Hlavními cíli projektu jsou
vytvoření systému včasné identifikace mimořádně nadaných
dětí, vzdělávání pedagogů v oblasti znalostí problematiky
práce s mimořádně nadanými dětmi mateřských škol, žáky
prvního stupně základních škol, dále vytvoření uceleného
systému péče o tyto děti a žáky.
Psycholožkami/psychology zapojenými do projektu byla
vytvořena orientační metoda pro vyhledávání mimořádně
nadaných dětí v mateřských školách s názvem NOMI,
použitelná pedagogickou veřejností. Tato pedagogická
diagnostická metoda je určena pro nominaci dětí k identifikaci
mimořádného nadání komplexním psychologickým
vyšetřením. V rámci projektu proběhlo vzdělávání
psycholožek/psychologů Pedagogicko-psychologické poradny
KHK, zaměřené na zaškolení v diagnostických metodách k
identifikaci mimořádného nadání. Metoda byla v září a říjnu
2010 prakticky ověřena na vzorku 100 dětí. Po analýze a
vyhodnocení byla částečně upravena a od prosince 2010
proběhlo testování dalších 403 dětí MŠ v rámci kraje. Výsledky

získané pomocí NOMI byly ověřeny u vybraných dětí pomocí
standardizovaného inteligenčního testu WISC III. Byla
vytvořena databáze identifikovaných nadaných dětí a žáků a
zpracovány podklady pro vzdělávací opatření včetně IVP. To
umožní optimalizovat rozvoj schopností mimořádně nadaných
žáků/žákyň v rámci vzdělávacího kurikula individuální formou a
využívání připravené nabídky nadstandardních činností.
Jedním ze základních cílů projektu je zvýšení odborných
kompetencí pedagogů/pedagožek MŠ a prvního stupně ZŠ, jak
v identifikaci dětí a žáků s mimořádným nadáním již v
předškolním věku a na počátku školní docházky, tak v oblasti
uspokojování specifických vzdělávacích potřeb těchto žáků a
metodách práce s nadanými dětmi a žáky/žákyněmi.
V prvním pololetí 2010 úspěšně proběhl desetihodinový
kurz pro ředitele/ředitelky a výchovné poradce/výchovné
poradkyně ZŠ na téma Moderní nástroje v institucionalizované
péči o mimořádně rozumově nadané žáky, kterého se
zúčastnilo více než 50 ředitelů/ředitelek základních škol
Královéhradeckého kraje. Od září 2010 do ledna 2012 proběhly
tři běhy osmdesátihodinových e-learningových kurzů
akreditovaných MŠMT na téma Mimořádně nadané děti a žáci
v procesu primární a preprimární edukace, určené
učitelům/učitelkám MŠ a prvního stupně ZŠ. Úspěšným
absolventkám/absolventům kurzů byly předány certifikáty,
studijní materiály a zpracovaná publikace (Jana M. Havigerová,
Blanka Křováčková a kol., 2011: Co bychom měli vědět o
nadání, Gaudeamus Hradec Králové). Pro kurzy byly vytvořeny
podpůrné studijní materiály, součástí kurzů jsou rovněž
pracovní semináře vedené odborníky z České republiky a
Slovenska.
Rodičům mimořádně rozumově nadaných dětí a
žáků/žákyň, kteří přivítali nabídku ke spolupráci s PPP, byly
poskytnuty na pracovní schůzce metodické materiály a
odborná literatura týkající se rozvoje nadání a metod péče o
mimořádně nadané děti včetně nabídky vhodných
volnočasových aktivit.
Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

www.nadanedite.eu, PaedDr. Antonín Kačírek, manažer a
koordinátor projektu, grantesf-ppprychnov@seznam.cz,
telefon 739 615 305

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

