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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Název projektu

7.1
Počáteční vzdělávání
7.1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Eliminace problémového chování žáků pomocí muzikoterapie

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.06/01.0002

Název příjemce

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160

Celková alokovaná částka

1 508 550,17Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

17.2.2009 - 30.6.2011

Oblast podpory

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany
realizovala od února 2009 do června 2011 projekt s názvem
„Eliminace problémového chování žáků pomocí
muzikoterapie“. Projekt vycházel z aktuálních potřeb
komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
kteří se v důsledku svého zdravotního stavu ocitli dočasně v
mimořádných podmínkách (mimo svou rodinu, vrstevnický
kolektiv, školu). Prioritou celého projektu byla podpora
rovných příležitostí žáků, neboť smyslem celého projektu bylo
pomoci žákům, kteří jsou zároveň pacienty psychiatrické
léčebny, se co nejlépe zapojit do sociálního prostředí.
Konečným cílem projektu bylo vypracovat a ověřit edukační
postupy pro individuální i skupinovou práci směřující do oblasti
sociálních dovedností.
Projekt byl realizován ve třech na sebe navazujících krocích.
Prvním byla tvorba studie muzikoterapeutického ateliéru a její
následná realizace. Druhým krokem bylo vzdělávání
pedagogického sboru školy v postupech a dovednostech, se
kterými se v projektu pracuje. Třetím krokem byla samotná
práce se žáky.
V rámci projektu vznikl nový předmět „Osobnostně sociální
rozvoj“. V něm se zaměřujeme na rozvoj sociálních
kompetencí žáků. Obsah předmětu rámcově vychází z témat
průřezového předmětu OSV a dalších předmětů a je volně

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
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propojen s muzikoterapeutickými postupy. V rámci
muzikoterapeutické části je žákům nabídnut prostor pro
odreagování se, pro kontrolované vybití nahromaděné energie
i pro nácvik schopnosti postupného zklidnění se a relaxaci.
Vycházeli jsme z toho, že poslech správně vybrané hudby i
vhodné aktivity příznivě působí na psychiku a mohou snížit
stres a zlepšit celkové rozpoložení žáka. Výchovně-vzdělávací
aktivity v tomto předmětu zaměřujeme zejména na rozvoj
komunikačních dovedností, schopnosti vyjádřit svůj názor,
sdílet vlastní zkušenosti a prožitky, ale také respektovat daná
pravidla Zároveň vedeme žáky k samostatnému
konstruktivnímu řešení konfliktů, k poznávání světa kolem nás
skrze osobní prožitek i k aktivní účasti na vlastním nebo
skupinovém díle.
Novým předmětem jsme úspěšně inovovali školní vzdělávací
programy všech typů škol, které spadají pod naši školu základní školy, základní školy praktické i základní školy
speciální.
www.dpls.net,
kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Drátovská,
e-mail: dpls@seznam.cz,
telefon: 381 287 153, 724 551 467

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

