
                      

 

 

 

SPRÁVA ZO VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV V ZYWCI  

 

 

 
     V dňoch 27.5.2011 – 31.5.2011 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 vo Dwore Rychvald , ktorý sa nachádza v Rychvalde a v Zespól 

Szkolno-Przedskolny im. Orla Bialego w Źywcu. 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. 

27.5.2011 – po registrácii a ubytovaní účastníkov sme boli oboznámení s programom 

vzdelávania. Postupne sme mali aktivity na zoznámenie sa účastníkov, vzájomnú adaptáciu, 

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

rozvoj grafomotoriky, skupinovej spolupráce. Intenzívne sme cvičili fit ball – cvičenia na 

veľkej lopte, dozvedeli sme sa význam cvičenia pre zdravie človeka, možnosti práce s deťmi, 

využitie na držanie tela a zosúladenie pohybov.          

             

 

28.5.2011 – začali sme cvičením kalanetikou, kde sme absolvovali cvičebný program na 

spevnenie svalov, dozvedeli sme metodické zásady pri cvičení. Potom nám predstavili 

„Edukacju przez ruch“ , ako súčasť programu pre zdravý životný štýl. Dozvedeli sme sa 

teóriu tejto metódy a praktické cvičenia a hry,  ktoré je možné vykonávať s deťmi. Taktiež pri 



práci s triednou skupinou, využitie aktivít pre harmonizáciu detskej osobnosti, !Počutie 

vlastnego tela“, cvičenia na orientáciu svojho tela, pravo-ľavá orientácia. Po večeri sme mali 

relaxačnú metódu – muzikoterapiu , ktorá bola spojená s pohybovou činnosťou, touto 

metódou sme sa učili odbúravať stres a zvyšovať odolnosť voči záťaži.  

               

 

29.5.2011 – v tento deň nám prostredníctvom žiakov 3.ročníka ukázali ukážky rôznych 

pohybových aktivít. Potom sme mali tvorivú dielňu na vytváranie pozitívnej klímy,  vzťahov 

v triede kde sme sa učili tvoriť zvieratá zo sena. Nasledoval nácvik skupinových aktivít 

„Pedagogika zabawy“, výmena skúsenosti partnerov a diskusia. Na druhej tvorivej dielni sme 

tvorili „mandale“, činnosť zameraná na odbúranie stresu, tréning vôľových a kreatívnych 

schopností. Po večeri nasledovali relaxačné cvičenia na podporu psychosomatického zdravia, 

uvoľnenie tela a mysle. 

 

             

 

30.5.2011 – 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, 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. 

Po večeri sme absolvovali relaxačné cvičenia , autogénny tréning, fantazijno-relaxačné 

aktivity, ktoré boli zamerané na proces sebauvedomovania a sebahodnotenia. 

31.5.2011 – zacvičili sme si low a high impact (nízky a vysoký aerobik) , dozvedeli sme sa 

ako má vyzerať stavba hodiny aerobiku, správne cvičenie s deťmi. Zacvičili sme si 

strečingové cvičenia a oboznámili sa so správnym cvičením. Po obede nasledovala evalvácia 

vzdelávacieho programu, spätná väzba zo strany účastníkov. 

 

Vzdelávací program všetkých  obohatil tak v teoretickej ako aj v praktickej oblasti športu 

a zdravého životného štýlu. Nadobudnuté zručnosti účastníci využijú vo svojej praxi. 

Prínosom boli  metódy práce a výučby v športe spojené s metódami odbúravania stresu 

a záťaže formou cvičenia . Taktiež nás oslovili ukážky práce so špecializovaným vybavením.  

 

               

 

               


