„Projekt Pšov“
Evropský sociální fond - Operační program rozvoje lidských zdrojů
Základní údaje:
Žadatel: o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Partner: Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1
Doba trvání projektu: 1/2007-6/2008
Cílové skupiny:
•
pedagogičtí pracovníci školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
•
mládež pobývající v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (chlapci ve věku 15 – 19 let)
Cíle:
 Zahájit program multidisciplinární spolupráce
 Zavést systém odborné supervize do práce pedagogických pracovníků
 Vytvořit a ověřit program odborného vzdělávání pg.pracovníků výchovného ústavu
 Zavést systém diferenciace a individualizace do výchovy a vzdělávání
 Vytvořit a pilotně ověřit komplexní výchovně vzdělávací program, který přispěje k zefektivnění práce
s mladistvými
 Ověřit účinnost nových metod aktivizace a motivační podpory mladistvých
 Vytvořit metodiku pro práci s mladistvými včetně výukových CD
 Na základě „dobré praxe“ vytvořit síť výchovných zařízení pro mladistvé s inovací pg.práce
Hlavní aktivity:
1. Vytvoření podmínek pro realizaci projektu (1 - 6/2007)
2. Realizace modulu MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE (2/2007 - 5/2008)
3. Realizace modulu ODBORNÁ PŘÍPRAVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (2/2007 - 5/2008)
4. Realizace modulu MOTIVAČNÍ PROGRAM (2/2007 - 5/2008)
5. Realizace modulu VZDĚLÁVÁNÍ (3/2007 - 5/2008)
6. Realizace modulu VÝCHOVA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ (3/2007 - 5/2008)
7. Mainstreaming, publicita (1/2007- 5/2008)
8. Vyhodnocení projektových aktivit (4/2007 - 6/2008)
Předpokládané výsledky projektu:
CÍLOVÁ SKUPINA – PG.PRACOVNÍCI VÚM:
 Vzdělávací kurz pro pg.pracovníky VÚM
 Vytvoření systému supervize pro pg.pracovníky + realizace individuální, skupinové supervize
v podmínkách VÚM
 Materiál Metodika vzdělávacího kurzu včetně systému supervize pro pg. pracovníky VÚM
 Vytvoření portfolia doplňkových vzdělávacích kurzů pro pg.pracovníky z jiných úst.zařízení – k dispozici
pro další odborníky











2x konference aj.
CÍLOVÁ SKUPINA – KLIENTI VÚM:
Vytvoření metodiky komplexního výchovně vzdělávacího programu, který zahrnuje:
Vybavení aktivizační dílny
Vybavení keramické dílny
Vytvoření PC učebny
Vybavení terapeutické místnosti
Realizace „motivační stáže na vybraném pracovišti“

19 krátkodobých kurzů/programů na podporu kompetencí mladistvých z VÚM - metodiky
budou přizpůsobeny spec.vzdělávacím potřebám jednotlivců
Manuály pro práci s CS

Odkazy: www.projektpsov.cz

http://www.os-mosty.ic.cz/
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