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Pfeshranićni dopad projektu, role polskeho partnera / Efekt transgraniczny, rola polskiego partnera ____________

Projekt ma jednoznaczny efekt transgraniczny na grupy docelowe, które będą uczestniczyć w działalności
w ziemi partnera. Wesoła forma sportu zmywa różnice obu stron i usuwa wszelkie bariery miedzy

uczestnikami. Dochodzi do zmywania różnic kulturalnych i obyczajów, wzajemnego wzbogacania. Dzięki
współfinansowania projektu uczniowie otrzymają jakościowo lepsza formę edukacji, instrukcje jak
wypełnić wolny czas sportem i kultura. Szeroka publiczność i uczniowie otrzymają świadomość na

podstawie materiału propagacyjnego utworzonego szkołami partnerskimi, informacje o
ciekawostkach, kult. pamiątkach z regionów szkół. Partner będzie odgrywał role informatora przed i po

zagajaniu projektu. Przed zagajeniem projektu będą spotkania pracownicze do dokładnego uzgodnienia
programu kursu narciarskiego itd. Partner przygotuje materiał propagacyjny o swym regionie, dalej

przygotuje i oceni działalność szkoły w dziedzinie ekologicznej ,sportowej,...

Celkove planovane nakłady projektu
____ Planowany koszt projektu ______

Castka poźadovana z FMP
Wnioskowana kwota dofinansowania z FMP

100% 14 110,78...EUR 85...% 11 994,16... EUR

3.   Źadatel - nazev, adresa, pravni forma / Wnioskodawca - nazwa, adres, status prawny3:
Zakladnf śkola Bfidlićna, okres Bruntal, Komenskeho 360, 793 51,, pfispevkova organizace

4.   Polsky partner - nazev, adresa, pravni forma / Polski partner - nazwa, adres, status prawny3:
Gmina Ujazd, okres strzelecki, Slawiecicka 19, 47-143
Publiczna szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza, okres strzelecki, Slawiecicka 19, 47-143

3 Pravni formu uvedte v polskem jazyce.
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Priloha D - Strućny popis mikroprojektu v polskem jazyce

Strućny popis mikroproiektu v polskem jazyce / Streszczenie projektu w języku polskim

1. Nazev projektu / Tytuł projektu1 :

Śkolićka sortu v zimę i v lete - Szkoła sportu zima i latem

2.   Strućny popis projektu / Streszczenie projektu2: Obdobi
realizace projektu / Okres realizacji projektu : Wrzesień
2010,styczeń 2011

Umisteni projektu / Lokalizacja projektu :
Bridlićna

Aktiyity v ramci projektu / Działania w ramach projektu :

1.Poszerzanie partnerstwa między czeska i polska  szkolą.
W ramach partnerstwa będzie przebiegać w przeciągu jednego tygodnia „Szkoła  jazdy na
nartach”, gdzie uczniowie z polskiej szkoły, wraz z pedagogami i uczniami szkoły
czeskiej będą się uczyć podstaw zjeżdżania  na nartach według przygotowanej
metodologii. Umiejętność w narciarstwie zjazdowym przedstawiona będzie w zawodach.
W ramach szkoły narciarskiej przebiegnie kurs pierwszej pomocy. Prezentacja kursu
narciarskiego przebiegnie na stronach internetowych szkól partnerskich, do dyspozycji
będzie DVD. Szkoła narciarstwa obejmuje wizytę teatru w Bruntalu. Ponadto grupa
wybranych uczniów z polskiej szkoły będzie uczestniczyć w trzydniowej ,,Szkole
biatlonu" i w ,,Grach bez granic" gdy zabawna forma przebiegnie pomiar sil miedzy
uczniami szkoły czeskiej i polskiej, odwiedza basen ...  Produktem wyjściowym  będzie
prezentacja działalności szkoły, DVD z wydarzenia, inf. materiałów o ciekawostkach z
okolicy czeskiej i polskiej. Będą poszerzane stosunki przyjazne miedzy uczniami i
pedagogami obu szkól i będą przekazywane doświadczenia.
2.Usuwanie barier językowych, uruchomienie warsztatu czesko-polskiego spektaklu
teatralnego, przygotowanie słownika ilustrowanego do odwiedzenia teatru w Bruntalu. Na
,,Grach bez granic" mogą uczniowie i szeroka publiczność obejrzeć materiał
propagacyjny o turystycznych ciekawostkach obu regionów(dwujęzyczny) i zyskać
informacje o czynności obu partnerskich szkól( w zakresie ekologii, sportu,
edukacji...)
3.Poszerzanie poziomu edukacji  poprzez sport, działalność kulturalna i działalność
edukacyjna w ramach projektu -opanowanie podstaw narciarstwa, opanowanie podstaw
biatlonu, zaznajomienie się z inna kultura i regionem, dalej przekazywanie
doświadczeń miedzy szkołami partnerskimi, zrozumienie sportu jako wesołej i
towarzyskiej rozrywki społecznej, która pomaga budować przyjazne stosunki i eliminuje
negatywne skutki  młodzieży szkolnej- narkotyki, alkohol, wagarowanie, zastraszanie...

Ciloyę skupiny, cile projektu / Grupy docelowe, cele projektu__________________________________________
W okresie zimowym ( Szkoła jazdy na nartach) będą uczestniczyć  uczniowie szkoły czeskiej i  uczniowie szkoły polskiej. W
okresie letnim( Szkoła biatlonu, Gry bez granic) będzie uczestniczyć 40 uczniów z szkoły czeskiej i 20 uczniów szkoły polskiej. W
okresie zimowym i letnim będzie to dotyczyć uczniów od 6 do 10 lat. .Dalsze grupy docelowe to pedagogowie, którzy będą
włączeni do projektu jako instruktorzy narciarstwa i instruktorzy czynności wolnoczasowych.

1 Vyplńte ćesky i polsky nazev projektu.
2 Vyplńujte pouze v polskem jazyce.


