
                      

 

 

 

SPRÁVA ZO VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV NA SLOVENSKU – 

HOTEL ALTIS, Oravská Priehrada 

 

 

 
     V dňoch 03.06.2011 – 07.06.2011 sme realizovali aktivitu pod názvom: „Spoločný 

vzdelávací program“ v rámci projektu „Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny 

a tvorivý život mimo počítačovej siete“ , číslo projektu : WTSL.02.03.00-82-281/10 – 

cezhraničná spolupráca PL-SK 2007-2013. 

Vzdelávací program sa konal na Oravskej Priehrade, Hotel Altis. Zúčastnili sa ho 

pedagógovia a učitelia zo ZŠ v Rabči a učitelia zo Zespolu Szkolno-Przedskolny im. Orla 

Bialego w Źywcu. Cieľom tejto aktivity bola výmena metód a foriem  skupinovej práce , 

pohybových aktivít na podporu zdravia a prevencie pre PC sieťou. 

03.06.2011 – po registrácii a ubytovaní účastníkov sme boli oboznámení s programom 

vzdelávania. Postupne sme realizovali aktivity na zoznámenie sa účastníkov, vzájomnú 

cezhraničnú komunikáciu, využitie PL – SR slovníka, cezhraničná spolupráca v praxi 

,lámanie ľadov, interaktívne hry, koordinačné hry, pedagogika zábavy a integrácie, hry na 

rozvoj grafomotoriky, skupinovej spolupráce. Po večeri nasledoval  teoretický  blok – 

metodika športových aktivít, podpora fyzického zdravia v školskom a mimoškolskom 

prostredí. Reflexie na predchádzajúce aktivity, monitoring efektivity a užitočnosti 

cezhraničnej spolupráce a cezhraničnej know – how. 

04.06.2011 – tento deň bol koncepčne venovaný  metodickým  zásadám  pre zdravý životný 

štýl. Praktická ukážka uceleného programu na 10 sústredení v práci so skupinou, prepojenie 

interaktívnch a športových hier, prevencia drog a iných závislostí, podpora zdravia, procesu 

sebauvedomovania, sebapoznávania a sebahodnotenia. Pokračovaním bola metodika 

skupinovej práce, minimálne štandardy práce, minimálne zásady pri realizácii primárnej 

a sekundárnej prevencii, dodržateľnosť postupov práce s triednou skupinou, vzájomné rady 

a odporúčania osvedčených metód a foriem práce pre harmonizáciu detskej osobnosti, na 

rozvoj EQ, na rozvoj motivácie a hodnotovej orientácie, posilňovanie záujmu o pohyb a hru. 

Po večeri sme pokračovali s muzikoterapiou, zásady relaxácie, uvoľnenie tela a mysle, 

súčasťou bol teoretický aj praktický modul vzdelávania a cezhraničnej výmeny. 



05.06.2011 – počas tohto dňa sme mali možnosť lepšie spoznať projektového partnera ZŠ  

v Rabči, technicko – materiálové vybavenie školy, filozofiu preventívnych programov, 

predstavenie pedagógov a celého tímu. V priestoroch telocvične  sa realizovala ukážka 

pohybových aktivít ,  olympiáda a súťaž pedagógov. Bola  vyhlásená cezhraničná olympiáda 

medzi PL – SR pedagógmi, rozšírenie partnerstva, sieťovanie, podpora spolupráce. 

Súťaživosť bola veľká, každý tím sa snažil o získanie čo najväčšieho počtu bodov. Obidva 

tímy mali vyrovnané výsledky a záverom sme spoločne sumarizovali aktivity, ktoré by 

pomohli predchádzať „pasivite detí, boli by atraktívnejšie ako počítačová sieť“. Diskusia 

a zápalenie tímov boli bohaté a mimoriadne užitočné pre pedagogickú prax a pre prácu 

s triednou skupinou. Ďalšie témy počas dňa boli: správna životospráva, denný režim dieťaťa, 

podpora motivácie a súťaživosti, proces hodnotenia v športe, spravodlivý postoj a hodnotenie 

pedagógom, úzka spolupráca školy a rodiny. Tu sme mali tiež možnosť výmeny skúsenosti 

ohľadom účasti rodičov na školských aktivitách, komunitných aktivitách, priama participácia 

rodičov na preventívnych programoch. Tvorivé dielne sú súčasťou preventívnych programov, 

preto sme  aj my ich zaradili do programu a účastníci mali možnosť vidieť prácu s hlinou a jej 

dosah na psychiku dieťaťa, prácu s drôtom a servítkovú techniku na výrobu darčekov pre 

odmeňovanie a pre možnosť obdarovať svojho „cezhraničného kamaráta, pedagóga, 

spolupracovníka...“ Po večeri sme pokračovali ďalším stupňom muzikoterapie, relaxačné 

aktivity na podporu psychosomatického zdravia, ukážky z aktívnej muzikoterapie ( spev, 

hudba, tanec, orffov inštrumentárium), pasívnej – počúvanie, vyjadrovanie pocitov, zážitkov 

z jednotlivých dní cezhraničnej výmeny. 

06.06.2011 – zoznámili sme sa s metodickými formami silovo- vytrvalostného tréningu 

používaného v aerobiku, dozvedeli sme sa zásady správneho cvičenia. Vyskúšali sme si 

posiľňovanie s ľahkým náčiním, steperom, dozvedeli sme sa metodické pokyny pre správne 

cvičenie. Ďalej sme mali teoretický blok o preventívnych programoch zameraných na zdravý 

životný štýl, využitie športu a pohybu na podporu zdravia. Oboznámili sme sa s metodikou 

preventívneho programu, s pohybovými aktivitami na uvoľnenie napätia v triednej skupine. 

Absolvovali sme praktickú ukážku koordinačného cvičenia „ mažoretky“, ide o cvičenie 

zamerané na koordináciu, rytmus, vnímanie hudby, tanca, tela, rozvoj jemnej motoriky, 

rozvoj sluchového vnímania. Spoločne sme absolvovali blok metodickej výmeny, 

braisntorming, databáza pohybových hier, databáza zážitkových hier,  podpora kreativity, sila 

osobnosti, vytrvalosti.  Ukážka uceleného preventívneho programu – 12 sústredení s triednou 

skupinou, informácia o jednotlivých moduloch. Po večeri sme absolvovali relaxačné cvičenia 

, autogénny tréning, fantazijno-relaxačné aktivity, balón, Jacobsonova svalová relaxácia,   



ktoré boli zamerané na uvolnenie a na proces sebauvedomovania a sebahodnotenia, 

sebapoznávania. 

07.06.2011 –  v záverečný deň sme pokračovali v neformálnych športových aktivitách tzv. 

športy ulice, športy neformálnych skupín, ktoré slúžia pre terciárnu prevenciu, pre deti 

a mládež so ŠVVP a s ťažkosťami v správaní. Realizovali sme individuálne športy a tréningy 

– ukážka práce s individuálnym prístupom k dieťaťu. Vzhľadom na nárast agresívneho 

správania u detí  sme zaradili aj preventívny program na odbúranie násilia a agresivity pri 

športe, pestovanie férovosti a spravodlivosti, aktivity a hry na podporu zdravých 

medziľudských vzťahov. Nasledovala reflexia a sumarizácia celého vzdelávania, úlohy 

a odporúčania, možnosti využitia v pedagogickej praxi. Na záver sme spoločne zhodnotili 

tieto dni – evalvácia absolvovaného  vzdelávania.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 


