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  PROJEKT: 

    WSPÓLNIE SZUKAMY SPOSOBU NA ZDROWE, AKTYWNE I TWÓRCZE ŻYCIE  

    POZA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ 

Partner Wiodący: Informačné centrum mladých ORAVA 

(Informacyjne Centrum Młodych ORAWA) 

 

Partnerzy projektu:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego w Żywcu 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Rabčická 

 

Temat 2.3: Projekty sieciowe 

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 176 979,52 € 

 
Opis projektu: W nowoczesnym społeczeństwie istnieje wiele 

czynników, które negatywnie wpływają na młodych ludzi. Często 

młodzi ludzie  żyją w świecie „wirtualnym”, tracą pojęcie wartości. 

Konsumpcyjny sposób życia, brak ruchu mogą prowadzić do utraty 

kontaktu z rówieśnikami czy  niezdolności nawiązania kontaktu 

z przyjaciółmi. Głównym celem włączenia sportu do szkół oraz do 

działań poza nimi jest  „oderwanie dzieci od komputera”. Dzięki 

realizacji projektu nastąpiła wymiana informacji między szkołami i 

instytucjami ukierunkowanymi na zdrowy styl życia, otworzyła się 

możliwość dyskusji i wymiany działań, metod, form, które były 

dotychczas wykorzystywane i które zostały uzupełnione o nowe 

spostrzeżenia uzyskane od partnerów. W ten sposób doszło 

do poszerzenia wiedzy i kompetencji pedagogów, którzy w sferze 

szkolnictwa i pracy z młodzieżą wykorzystują każdą okazję 

do wprowadzenia innowacji, tak aby zajęcia były atrakcyjne dla 

potrzeb dzieci. Cele projektu to:  1. Rozwój współpracy 

transgranicznej partnerów włączonych w sieć tematyczną. 

2.Wytworzenie innowacyjnych metod procesu kształcenia przez 

wprowadzenie uczenia doznaniami.  3.Wspieranie sportu w szkołach 

i motywowanie dzieci do zdrowego stylu życia. 

 

 

 

Zdjęcia: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego w Żywcu 
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Fotografie: Základná škola s materskou školou  

Bieleho Orla v Żywcu 
 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

PROJEKT: 

SPOLOČNE HĽADÁME SPÔSOBY NA ZDRAVÝ, AKTÍVNY A TVORIVÝ ŽIVOT  

MIMO POČÍTAČOVEJ SIETE 

Vedúci partner: Informačné centrum mladých ORAVA 

 

Projektový partneri: Základná škola s materskou školou Rabčická, 

Základná škola s materskou školou  Bieleho Orla v Żywcu 

 

Oblast` podpory 2.3: Vytváranie sietí 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 176 979,52 €  

 

Popis projektu: V súčasnej spoločnosti existuje veľa faktorov, ktoré 

majú negatívny vplyv na mladých ľudí. Mladí ľudia často žijú vo 

“virtuálnom” svete a strácajú pojem o hodnotách. Konzumný 

spôsob života, nedostatok pohybu môžu viesť ku strate kontaktu s 

rovesníkmi alebo k neschopnosti nadviazať kontakt s priateľmi. 

Hlavným cieľom zaradenia športu do škôl a do mimoškolských 

aktivít je „dostať deti od počítača“. Vďaka realizácii projektu došlo 

k výmene informácií medzi školami a inštitúciami zameranými na 

zdravý životný štýl, otvoríla sa možnosť diskusie a výmeny 

opatrení, metód, foriem, ktoré sa doteraz využívali a ktoré budú 

doplnené o nové postrehy získané od partnerov. Tak došlo   

k rozširovaniu vedomostí a kompetencií pedagógov, ktorí v oblasti 

vzdelávania a práce s mládežou využívajú každú príležitosť na 

zavádzanie inovácií tak, aby bolo vyučovanie atraktívne vzhľadom 

na potreby detí. Ciele projektu: 1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

partnerov zapojených do tematickej siete. 2. Vytvorenie 

inovatívnych metód procesu výchovy prostredníctvom zavedenia 

učenia sa na základe vlastných praktických skúseností.  3. Podpora 

športu v školách a motivovanie detí k zdravému životnému štýlu. 

 

 

 


