Výroční zpráva metodici prevence PPP Plzeň
V rámci školního roku 2015/2016 byla realizována přímá práce s cílovou skupinou žáků a pedagogů,
včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byly realizovány následující programy:
Diagnostika sociálního klimatu třídy s následným intervenčním programem - Práce s
nepřizpůsobivými jedinci, ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat procesy
dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě.
Preventivní programy - prevence rizikových forem chování, zlepšování sociálních dovedností žáků,
zkvalitňování sociálního klimatu třídy jako podpora inkluze sociálně znevýhodněných jedinců a
prevence rizikových forem chování u této skupiny.
Peer program - Cílem programu je s pomocí žákovských mediátorů ( peer aktivistů ) vytvořit síť
pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně
bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za nejohroženější skupinu z hlediska zneužívání
návykových látek a narůstajících případů šikany.
Adaptační programy - seznámení s budoucími spolužáky, pedagogickým sborem i klimatem školy.
Cílem práce s nově vzniklým kolektivem je vytvořit kvalitní jádro třídy a tím posílit zdravý vývoj
skupinové dynamiky.
Růstové skupiny, Tábor LPT nebyly z kapacitních důvodů realizovány.
Semináře pro pedagogy - témata seminářů budou vyplývat z aktuálních potřeb pedagogů a změnami
souvisejícími s pedagogickou praxí.
Byla rozvinuta intenzivní spolupráce s neziskovým sektorem na úrovní koordinace prevence v rámci
Plzeňského kraje.
V rámci přímé práce s cílovou skupinou žáků a pedagogů, včetně žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami byly realizovány následující programy:
Diagnostika sociálního klimatu třídy s následným intervenčním programem - Proběhlo 114 programů
v 60 třídách. Bylo podpořeno celkem 1144 žáků, z toho 579 chlapců 535 dívek.
Preventivní programy - Proběhlo 94 programů. Bylo podpořeno celkem 1190 žáků, z toho 635
chlapců 555 dívek.
Peer program - Proběhlo 71 programů. Bylo podpořeno celkem 591 žáků, z toho 288 chlapců a 303
dívek.
Adaptační programy - Proběhlo 36 programů. Bylo podpořeno celkem 732 žáků, z toho 438 chlapců a
294 dívek.
Výrazně se navýšila nabídka seminářů pro pedagogy - Bylo realizováno 54 seminářů, v rámci kterých
bylo podpořeno celkem 143 učitelů, z toho 17 mužů a 126 žen.

