Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_18_063
Název projektu: Výzva 63 v TYMY Holešov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012556
Číslo jednací: MSMT-15869/2019-2
Rozpočet projektu: 1 795 063,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Zvolené aktivity
1. Školní asistent - personální podpora SVČ
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta
mateřským školám.
- Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména
dětem ohroženým školním neúspěchem.
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin
- Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
- Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu
akreditovaného v systému DVPP.
3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
- Cílem je podpořit pedagogy středisek volného času ve zvyšování kvality jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné
výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol.
4. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
-

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času a
odborníků z praxe.
Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i
pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

5. Klub pro účastníky SVČ
-

-

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky SVČ.
Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání účastníka.
Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

6. Projektový den v SVČ a mimo SVČ
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních
kompetencí dětí.
- Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí.
7. Komunitně osvětová setkávání
-

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter SVČ.

