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č.projektu WTSL.02.03.00-82-281/10 

„Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete“ 

 

 

 

                           Informačné centrum mladých ORAVA v Tvrdošíne 

 

Vás pozýva na 

 

 Spoločný vzdelávací program  2 sústredenie 
 

Termín realizácie:    03.06.2011 – 07.06.2011 
 
Otvorenie vzdelávacieho programu:     03.06.2011 o 16,00 hod. 

 

Miesto realizácie:   Hotel Altis, Oravská Priehrada, Tvrdošín 

 

 

Zameranie vzdelávania:  šport a zdravý životný štýl, metódy práce a výučby v športe spojené s metódami 

odbúrania stresu a záťaže formou cvičenia pod vedením športového inštruktora, 

ukážky práce so špecializovaným vybavením 

 

Rozsah vzdelávania:  40 hod. 

 

Ubytovanie a strava je zabezpečené, cestovné a poistenie hradí vysielajúca organizácia. 
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Program: 

Piatok  03.06.2011 
14.00 – 16.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A UBYTOVANIE 
16.00 – 17.00 Oboznámenie sa s programom vzdelávania, reflexie na 1 

sústredenie, využiteľnosť v pedagogickej praxi 
17.00 – 17.45 VEČERA 
17.45 – 18.45 Skupinové aktivity na integráciu účastníkov a podporu cezhraničnej spolupráce,  

využitie PL-SR slovníka, podpora jazykového citu a vzájomnej komunikácie 

18.45 – 19.00 COFFEE-BRAIK 
19.00 – 21.00 Teoretický  blok – metodika športových aktivít, podpora fyzického zdravia v školskom a 

mimoškolskom prostredí 

 

Sobota 04.06.2011 
8.00 – 9.00 RAŇAJKY 
9.00 – 11.00 Zdravý životný štýl –  metodické zásady 

11.00 – 11.15 COFFEE-BRAIK 

11.15 – 13.15 „Skupinové zážitkové aktivity“ ako súčasť programu pre zdravý životný štýl, 

metódy a formy práce so skupinou 

13.15 – 14.00 OBED 

14.00 – 16.00 Praktický nácvik  skupinového programu – pohybová hra, zážitková aktivita, 

dialóg, vyhodnotenie 

16.00 – 16.15 COFFEE-BRAIK 

16.15 – 18.15  Práca s triednou skupinou, využitie aktivít pre harmonizáciu detskej 

osobnosti, podpora emocionality, motivácie, záujmu o pohyb a hru 

18.15 – 19.00 VEČERA 

19.00 – 21.00 Muzikoterapia a arteterapia  spojená s pohybovou činnosťou ako jedna 

z metód pre 

odbúranie stresu a na zvyšovanie odolnosti voči záťaži, teória a prax 
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Nedeľa 05.06.2011 
8.00 – 9.00 RAŇAJKY 

9.00 – 11.00 Predstavenie ZŠ v Rabči,  ukážky pohybových aktivít, olympiády, súťaž 

pedagógov 

11.00 – 11.15 COFFEE-BRAIK 

11.15 – 13.15 Pokračovanie v medzinárodnej olympiáde pedagógov, podpora cezhraničnej 

spolupráce a praktická ukážka aktivít na prevenciu pred PC a internetom 

13.15 – 14.00 OBED 

14.00 – 16.00 Správna životospráva, denný režim dieťaťa, podpora motivácie a súťaživosti, 

proces hodnotenia dieťaťa v športe, teória a prax 

16.00 – 16.15 COFFEE-BRAIK 

16.15 – 18.15 „Tvorivá dielňa“, na rozvoj psychosomatického zdravia, podpora emočnej 

inteligencie a tímovej spolupráce, podpora koncentrácie pozornosti. 

servítková technika, práca s drôtom, práca s hlinou 

18.15 – 19.00 VEČERA 

19.00 – 21.00 Muzikoterapia, aktívna a pasivna, koordinácia pohybov, tela, večerný 

klubový program na medzinárodnú integráciu, práca v malých skupinách 

                                                                                                                      

Pondelok 06.06.2011 
8.00 – 9.00 RAŇAJKY 

9.00 – 11.00 Metodické formy silovo-vytrvalostného tréningu používaného v aerobiku, 

zásady cvičenia, teória a prax 

11.00 – 11.15 COFFEE-BRAIK 

11.15 – 13.15 Posilňovanie s ľahkým náčiním, steperom, metodické pokyny pre cvičenie 

13.15 – 14.00 OBED 

14.00 – 16.00 Praktický nácvik koordinačných pohybov – „mažoretky“ cvičenia na  rozvoj 

jemnej motoriky, koordinácie, rytmu a sluchového vnímania 

16.00 – 16.15 COFFEE-BRAIK 

16.15 – 18.15 Metodika preventívneho programu, databáza pohybových hier, databáza 

zážitkových aktivít, brainstorming, sila osobnosti, vytrvalosť, ucelený 

program na 12 sústredení 

18.15 – 19.00 VEČERA 

19.00 – 21.00 Relaxačné cvičenia , autogénny tréning, fantazijno-relaxačné aktivity na 

proces sebauvedomovania a sebahodnotenia, relaxácia  balón, Jacobsonova 

svalová relaxácia 
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Utorok 07.06. 2011 

 
8.00 – 9.00 RAŇAJKY 

9.00 – 11.00  Možnosti na rozvíjanie neformálnych športových aktivít, športy ulice, športy 

skupín, individuálne športy a tréningy 

11.00 – 11.15 COFFEE-BRAIK 

11.15 – 13.15 Prevencia násilia a agresivity pri športe, podpora zdravých medziľudských 

vzťahov počas pohybových aktivít 

13.15 – 14.00 OBED 

14.00 – 16.00 Evalvácia vzdelávacieho programu, zhodnotenie zo strany účastníkov – 

skupinové vyhodnotenie 

 

 


