
 

 

 

 

 

 

 

Augustový kurz sme mali 

možnosť absolvovať 

s ubytovaním v hoteli Altis a to 

ešte len bol pre nás ten pravý 

pôžitok. Ubytovanie, prostredie 

a služby v tomto zariadení boli 

pre nás vysokou pridanou 

hodnotou kurzu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme tiež vyzdvihnúť aj 

spoluprácu cez hranice. Bola 

super.  

 

Naše hodnotenie kurzu 

nemôžeme zakončiť inak, ako 

prianím pokračovať s takýmito  

školeniami aj v budúcnosti. Boli 

pre nás prínosom v osobnom aj 

pracovnom živote. Všetky sme sa 

cítili oddýchnuté a plné síl  sa 

môžeme ponoriť do práce 

v novom šk. roku. 

 

S veľkým poďakovaním 

a pozdravom pedagógovia na ZŠ 

M. Medveckej! 
 

            

 

  

Profesionálny  

rozvoj 
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„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 
 

 

Aktivity projektu pre cieľovú 

skupinu pedagógov sme zaradili 

do plánu práve v letných 

mesiacoch z dôvodu 

prebiehajúcich letných prázdnin 

a s dôrazom na efektívne 

zabezpečenie protistresových 

aktivít po ukončení školského 

roku. 

 

Projektové aktivity pre 

pedagógov boli navrhnuté 

s dôrazom na cezhraničný dopad 

projektu. Skupiny projektu boli 

zostavené z pedagógov zo SR 

a ČR. 
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PILOTNÉ CEZHRANIČNÉ 

VZDELÁVANIE –  

VZDELÁVACÍ KURZ  

PRE PEDAGÓGOV 

 

Termín realizácie: 

 2.7.2012 – 4.7.2012 

23.8.2012 – 25.8.2012 

 

Rozsah vzdelávania: 

72 hod. 

 

 

Obsah vzdelávania: 

Psychodiagnostika 8 hod. 

Protistresový program: 24 hod. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: 40 hod 

 

 

Počet účastníkov:  

32 
 

 

 

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

http://www.academiaoravia.sk/


N   

Operačný program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007-

2013 

 

 

 

Projekt realizujeme  s 

podporou  Operačného 

programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 

republika – Česká 

republika 2007 – 2013, z 

prostriedkov 

Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Program podporuje 

spoločensko-kultúrny a 

hospodársky rozvoj, 

územnú dostupnosť a 

životné prostredie v 

slovensko-českom 

prihraničí.  Riadiacim 

orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. 

 

 

 

 

 

Globálnym cieľom 

operačného programu je 

rast vzájomnej 

previazanosti a 

zbližovania 

cezhraničných regiónov 

a je konkretizovaný 

prostredníctvom 

špecifických cieľov, 

ktoré tvoria náplň 

nasledovných 

prioritných osí: 

Projektoví partneri 

Prioritná os I  

Podpora spoločensko-

kultúrneho a 

hospodárskeho 

rozvoja 

cezhraničného 

regiónu a spolupráce 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja kultúry a 

zachovania tradícií, 

spolupráca regiónov, 

vzdelávanie, rozvoj 

cezhraničného 

cestovného ruchu či 

menšie investičné 

projekty. 

Prioritná os II  

Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného 

územia a životného 

prostredia 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja dopravy v 

pohraničí, rozvoja 

životného prostredia a 

krajiny a zlepšenie 

informačnej a 

komunikačnej 

dostupnosti 

pohraničia. 

 

Projekt „Centrum 

vzdelávania“ – 

príležitosť k 

vzdelávaniu bez 

hraníc realizujeme v 

rámci : 

Prioritnej osi I, 

Oblasť podpory 1.3 

Vzdelávanie, trh 

práce a 

zamestnanosť. 

 

 

 

 

 
 

Institut  Euroschola  

Námestie Svobody 527, 739 61 Třinec 
 

 Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca 

na európskych projektoch 

 Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju 

ľudských zdrojov v regióne a 

podpore cezhraničnej  spolupráce 

 

 V moravsko-slezskom kraji 

pôsobí  už viac ako 10 rokov a čerpá 

tak zo skúseností z najväčšieho  počtu  

zrealizovaných EÚ-projektov v 

oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

 

  

 
 

Informačné centrum mladých ORAVA 
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občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby 

od roku 1997 

Zameriava sa  na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a 

mládeže 

 pomoc  rodinám v kríze a  deťom v 

ohrození 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov 

na trhu práce 

 poskytuje infoservis a poradenstvo 

 ponúka širokú škálu ďalšieho 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania 

  zapája sa do realizácie projektov EÚ s 

cieľom zefektívniť svoje služby 

  

 Kontaktné údaje – kde nás nájdete 
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Pýtali sme sa účastníkov kurzu na názor 

k realizovanému vzdelávaniu.  
Ponúkame Vám jeden z nich: 

Nielen koniec školského roka býva 

pre pedagógov dosť hektický 

a stresujúci. Preto nám veľmi dobre 

padlo, keď sme dostali ponuku 

zúčastniť sa na kurze, ktorý nám 

sľuboval možnosť zoznámenia sa 

s relaxačnými technikami. Tiež sme 

to brali ako spôsob pomôcť nie iba 

sebe ale aj žiakom a príbuzným. 

Potešili sme sa, že si oddýchneme 

a načerpáme pozitívnu energiu.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Naše očakávanie sa splnili, výborne 

sme si odpočinuli, zabavili 

sa. Chceme vyzdvihnúť hlavne druhú 

časť, ktorá mala pre nás konkrétnejšie 

prínosy pre prax. Keďže nám 

v triedach pribúdajú deti s poruchami 

učenia, ale aj s „grafomotorickými 

nezručnosťami“ a tento kurz nám 

ukázal ako tieto deti  motivovať 

a pomôcť im. Dozvedeli sme sa veľa 

o rozvíjaní motoriky pomocou 

rôznych cvičení. Prínosom pre nás 

bola aj skutočnosť, že sme si mohli 

tieto metódy osvojiť zážitkovou 

formou. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosféru celého kurzu 

hodnotíme ako výbornú. 

Lektorky boli skvelé, ústretou. 

Bolo nám jasné, že sa svojej 

práci rozumejú a svoj pokoj 

a vyrovnanosť preniesli aj na 

nás. 
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