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Program konferencie: 
Štvrtok    28.4.2011  
15.00-16.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

COFEEBREAK 
16.00-16.30 Otvorenie, príhovor PhDr. Tholtovej – ICM Orava 

Príhovory slovenských a poľských hostí 
16.30-16.40 Prezentácia Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 
16.40-17.00 Prezentácia projektového zámeru a aktivít projektu 

Predstavenie projektových partnerov 
17.00-18.00 Prezentácia spoločných výstupov: 

Nauč sa moju reč 
Predstavím Ti miesto, kde žijem – Źywiec, Orava 

18.00-19.00 SLÁVNOSTNÁ VEČERA 
19.00-20.00 Prezentácia a ukážky tanečných krokov na podporu správneho  

držania tela a uvoľnenia stresu – Zespol Szkolno-Przedskolny Źywiec 
20.00-22.00 Ukážky Taebo, ZUMBA ako súčasť preventívnych programov pred 

počítačovou závislosťou, podpora psychického a fyzického zdravia (účasť 
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experta) 

 

Program konferencie:  
Piatok   29.4.2011  
8.00-9.00 RAŇAJKY 

9.00-12.00 Lanové techniky, teoretické východiská – zabezpečovanie a správne istenie, použitie 
lanových techník. Ukážka zlaňovania  na Priehradnom múre a praktická realizácia 
s účastníkmi (účasť experta)

12.00-13.00 OBED 

13.00-14.30 Inovatívne športové aktivity v PL – Pedagogika zabawy z elementami klanzy, stuhy 
Predstavenie neformálnych športových aktivít detí z ulice z PL 
Zásady zdravého životného štýlu prezentované partnermi z PL 

14.30-14.45 COFEEBREAK  

14.45-16.15 Inovatívne športové aktivity v SR – fit-lopty, športové súťaže v skupinách  
Predstavenie neformálnych športových aktivít detí z ulice zo SR 
Zásady zdravého životného štýlu prezentované partnermi zo SR 

16.15-18.00 ZUMBA – teoretické východiská a praktická ukážka nácviku, 
Pozitíva a kladné účinky cvičenia na ľudský organizmus (účasť experta) 

18.00-19.00 VEČERA 

19.00-21.00 Športové zápolenie v nových prezentovaných športoch medzi partnermi zo SR a z PL 
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Program konferencie: 
 
Sobota   30.4.2011   
8.00-9.00 RAŇAJKY 
9.00-10.00 Sumarizácia predstavených športových aktivít a diskusia o miere ich využitia 

pre prácu s deťmi
10.00- 10.15 COFEEBREAK  

10.15 -11.00 Formulácia záverov pre účely spracovania manuálu  Zdravého životného štýlu 
11.00 -12.00 Formulácia záverov pre účely spracovania  manuálu pre prácu pedagógov        
12.00 -13.00 OBED 
13.00 Ukončenie akcie a záverečné zhodnotenie úvodnej konferencie partnermi 

projektu 
 

 


