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v roku 2010 realizovalo projekt

Inovatívne metódy v práci s deťmi v SR a PL
v spolupráci s

Cezhraničným partnerom:

Zespól Szkolno – Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu

Hlavný cieľ projektu:

vytvorenie
cezhraničného
partnerstva,
mainstreaming
a vytvorenie prostredia pre vznik nových partnerstiev.
Projekt vytvoril priestor pre výmenu odborných skúseností pri
práci so skupinami znevýhodnených detí. Našou úlohou bolo
vniesť do práce odborníkov inovatívne nástroje pre sociálnu
integráciu detí, predstaviť klinickú metódu neurofeedback
a biofeedback.

Čiastkové ciele:








sieťovanie prihraničných organizácií
sieťovanie odborných pracovníkov prihraničnej oblasti
výmena skúseností pri práci s deťmi so ŠVVP
získanie nových zručností a vedomostí
zavedenie inovatívnej metódy neurofeedback a biofeedback do
terapie a poradenstva
realizovanie neformálneho vzdelávania
rozvoj ľudských zdrojov
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Aktivity projektu:
ÚVODNÁ KONFERENCIA
 Realizácia marec 2010
 Počet zúčastnených: 30
 Ciele:
 prezentácia výsledkov metódy
neurofeedback a biofeedback
pri
práci
so
skupinami
znevýhodnených
detí
–
odborníci a pedagogický pracovníci s prihraničných oblastí si vymenili skúsenosti,
nadviazali vzájomnú spoluprácu
 priame vzdelávania a inštruktáž v používaní danej metódy za účasti odborníka.
Účastníci konferencie si priamo mali možnosť vyskúšať použitie metódy v praxi
formou individuálnych tréningov pod dohľadom odborníka.
NFB A HRV TRÉNING
 Zrealizovali sme 450 tréningov
 Pre 15 detí
 Tréningy boli zamerané na zvládanie
osobnostných, výkonových ťažkostí,
ďalej podporujú harmonizáciu detskej
osobnosti so ŠVVP, pomáhajú pri
dysfunkciách
a pri
zníženej
koncentrácii pozornosti ako aj pri
riešení psychosomatických ťažkostí
u detskej populácie.
SKUPINOVÝ INTENZÍVNY PROGRAM
 V dňoch 21.6 – 27.6.2010 sme
realizovali
skupinový
intenzívny
program pre deti so ŠVVP, ktorého sa
zúčastnilo 15 detí zo SR a 15 detí z PL.
Na programe
spolupracovalo
8
odborníkov zo SR a PL.
 Program bol zameraný na podporu
spoločenskej, sociálnej a zdravotnej
integrácie, na rozvoj sociálnych a
komunikačných
zručností,
rozvoj
emocionálnej
inteligencie,
harmonizáciu detskej osobnosti a
výchovu k zdravému životnému štýlu,
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na
cezhraničnú
spoluprácu
a solidaritu detí. Odborné a voľnočasové aktivity boli zamerané na
sebapoznávanie,
sebauvedomenie,
rozvíjanie
a posilňovanie
osobnostných vlastností a sociálnych
zručností, vytváranie pozitívnych
vzťahov, spoznanie inej kultúry,
tímovú spoluprácu.
 Na programe sa zúčastnili deti zo SR
a PL a taktiež odborníci zo SR a PL,
čím sa vytvoril priestor na
odovzdávanie si informácií, postupov
a metód práce s deťmi so ŠVVP a bol
tak zabezpečený cezhraničný dopad projektu.
MANUÁL
 V mesiaci júl až september externý odborníci spracovali
výsledný manuál, ktorého cieľom bolo spracovať
poznatky partnerov v práci s deťmi so ŠVVP aj na
základe skupinového intenzívneho programu. Manuál
zachytáva cezhraničný rozmer projektu so zreteľom na
výmenu informácií a inováciu vo forme NFBa HRV. Na
realizácii sa podieľali slovenskí aj poľskí odborníci,
pričom ich snahou bolo vytvoriť praktickú pomôcku pre
pedagógov.

ZÁVEREČNÝ WORKSHOP PROJEKTU
 zhodnotil projekt, jeho výsledky pre prax, nadviazanie a rozvoj cezhraničnej spolupráce
v oblasti poskytovaných služieb, vyhodnotenie zavedenia nových metód a nástrojov v práci
s deťmi s poruchami správania a so ŠVVP, overenie zavedenia do praxe NFB a HRV na
Slovensku a v Poľsku, cezhraničné využívanie odbornej metodiky pre prácu s deťmi so ŠVVP.
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