
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín 

sa zapojila do rozvojového projektu pre mladých ľudí s názvom KOLUMBUS. 
 

Vyhlasovateľom je Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže,  

                       Ústie nad Priehradou 41, 028 01, Trstená. 

Zámer:  KOLUMBUS je rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý okrem kompetencií 

zároveň buduje aj ich charakter. 

Cieľ:   Posilnenie motivácie preberať zodpovednosť za svoje smerovanie, budovanie 

života a uvedomenie, že život je dar a len mladí ľudia sú zodpovední za to, ako 

ho naplnia. 

Aktivity:  Projekt KOLUMBUS bude realizovaný v období  september 2021 - jún 2022. 

Do projektu bude zapojená trieda I.C študijného odboru 3918 M technické 

lýceum s 24 žiakmi spolu s triednou učiteľkou. Prehľad aktivít: Zážitkový 

program pre študentov Narnia, workshop - Moje učenie, Koučing, skupinové 

stretnutie, Eduma – Cez skúsenosť k poznaniu, workshop – Organizácia učenia, 

workshop – Proces učenia a sebapoznanie, workshop – Práca s informáciami, 

Zážitkový program Mentálnej reziliencie_ Emočnej inteligencie, záverečné 

hodnotenie a ocenenie.  

Prínos:  Projekt poskytuje mladým stredoškolákom priestor pre bezpečné konfrontovanie 

a budovanie svojich postojov a názorov. 

 

 

Realizované aktivity: 

 

Trieda 1.C sa v tomto školskom roku zapojila do celoročného rozvojového programu pre 

mladých KOLUMBUS. Pod taktovkou pracovníkov OZ V.I.A.C sa žiaci učia rásť, rozvíjať sa, 

objavovať svoje životné hodnoty a budovať ich. Vyskúšajú si aj prácu dobrovoľníkov a 

spoznajú, ako ich nezištná pomoc iným môže napĺňať. V dňoch 28.9.2021 až 1.10. 2021 sa 

žiaci zúčastnili prvej časti – zážitkového programu NARNIA. Strávili 3 dni uprostred lesa, kde 

si vyskúšali netradičné športy, vzdali sa komfortného života a siahli si niekedy až na dno svojich 

síl. Popritom všetkom si ale uvedomili, že spoločnými silami, zodpovednosťou, vytrvalosťou a 

sebazaprením sa dá všetko zvládnuť a dá sa dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Pevné veríme, že 

nadobudnuté poznatky dokážu žiaci preniesť aj do lavíc školy, či bežného života, pretože 

spoločnými silami, vzájomnou pomocou a ohľaduplnosťou ide všetko ľahšie. 

 

Dňa 25.a 26. novembra 2021 sa žiaci 1.C triedy zúčastnili druhej časti aktivít v rámci projektu 

Kolumbus. Počas týchto dní sa zapojili a vyskúšali si rôzne zaujímavé aktivity a hry vďaka 

ktorým spoznali nové techniky a štýly učenia. Pevné veríme, že im nadobudnuté poznatky 

pomôžu nielen pri ľahšom a úspešnejšom učení sa v škole, ale aj v bežnom živote. Už teraz sa 

tešia na ďalšie stretnutia a nové výzvy, ktoré ich v rámci projektu a spolupráce s OZ V.I.A.C 

čakajú. 

 

Dňa 17. – 18. 3. 2022 sa trieda 1.C zúčastnila ďalšej časti programu Kolumbus. Tentokrát išlo 

o dvojdňový workshop, ktorý sa konal v budove bývalej synagógy v Trstenej. Na žiakov tu 

čakalo množstvo zaujímavých aktivít a inšpiratívnych situácii. Vďaka nim sa opäť viac 

spoznali, upevnili svoj kolektív, ale predovšetkým sa naučili, aké dôležité je v živote nájsť 

správnu motiváciu a byť proaktívny. To znamená zvoliť si správne ciele, ísť si za nimi, pracovať 

na sebe a byť schopný prevziať zodpovednosť za svoje činy. Nové zážitky a pocity si žiaci 

predebatovali počas prestávky pri chutnom obede. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky im 

pomôžu nielen v škole, ale aj v bežnom živote a budúcnosti.  


