Vyhodnotenie VÝCVIKOVO - VZDELÁVACIEHO KURZU
27. – 28. 4. 2017, Penzión Javorina, DONOVALY

Program vypracovala, výcvik zorganizovala a viedla Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová,
koordinátorka prevencie a riaditeľka SCVČ Heuréka, autorka projektu „Zvolenské
svetielka“ zameraného na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov,
výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania,
osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie.
Projekt opätovne finančne podporilo mesto Zvolen. Osobne zavítala na výcvik a zapojila
sa do zážitkových aktivít hovorkyňa pani primátorky Mgr. Evka Ježovičová. Projekt morálne
podporuje pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Deniska Záchenská z odboru rozvoja
mesta poverená vedením komisie prevencie vo Zvolene.
Na pobyt starších rovesníčok – žiačok stredných škôl – absolventiek záujmového útvaru
Svetielko finančne prispela Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorú zastupovala
PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. - prodekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
a prezidentka SPR.
S účastníkmi výcviku opäť pracoval aj inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície
vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality.
Výcviku sa zúčastnilo spolu 21 detí – súčasných a bývalých členov záujmového útvaru
SCVČ Heuréka „Svetielko“ zameraného na peer-program, na rozvoj osobnosti,
komunikácie, spolupráce a emocionálnej inteligencie.
Zúčastnené deti navštevujú školy: ZŠ Jilemnického 1, Zvolen, ZŠ Hrnčiarska Zvolen, ZŠ
M.Rázusa Zvolen, ZŠ Janka Alexyho, Zvolen, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen,
Súkromná umelecká škola, Zvolen, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica.
Tento výcvik bol výnimočný tým, že v rámci vrstovníckeho programu pracovalo šesť
starších dievčat zo SŠ (úspešné absolventky peer-programu) s pätnástimi deťmi zo ZŠ
(5. - 9.roč.) Staršie Svetielka mohli odovzdať novým – mladším Svetielkam svoje
vedomosti a skúsenosti. Takže na tomto výcviku neučili len lektori, ale aj mladé dámy,
ktoré môžu byť svojimi životnými postojmi vzorom pre svojich vrstovníkov.

Keďže v tomto školskom roku sme otvorili tri nové skupiny krúžku Svetielko,
deti z rôznych škôl sa stretli na Donovaloch prvýkrát.
Vo svojej spätnej väzbe, ktorú deti píšu na konci každého výcviku, vyjadrili odpoveď
na otázku: Čo nám výcvik dal?
Stredoškoláčky:
Kika: Veľmi by som chcela poďakovať Alenke, Jožkovi, Evke, Lenke, Deniske, pani
primátorke, Monike a Mirkovi. Najviac by som chcela poďakovať Lenke, vďaka ktorej sme tu
my, stredoškoláčky, mohli byť a znovu si zopakovať nezabudnuteľný zážitok. Každý
výcvik je niečím výnimočný. Tento bol výnimočný tým, že my, stredoškoláčky, sme dávali
naše poznatky a skúsenosti mladým Svetielkam. Som veľmi rada, že sme mali priestor aj
my robiť s týmito deťmi. Vidím, že im tento výcvik niečo dal a je toho veľa. Chcela by
som poprosiť pani primátorku, Lenku a ostaných, čo sa podieľali na tomto projekte,
aby v tom ďalej pokračovali, lebo vážne je to potrebný. Patrí vám veľké ĎAKUJEM!
Maťka: Ako každý rok, odkedy chodíme na Svetielko, tak aj teraz sme sa všetky skvelé
Svetielka zišli na výcviku. Som teda veľmi rada, že som ich mohla spoznať a dúfam,
že sme im dobrým vzorom. Som rada, že tu bol ujo Jožko, ktorý je už neodmysliteľnou
súčasťou výcviku, dal nám veľa rád, rozosmieval nás a konečne som sa toho aj o ňom
dozvedela o čosi viac. Ďalším skvelým účastníkom bola Evka Ježovičová, ktorá je vždy
plná pozitívnej energie a vysmiata. Aj keď sa s niekým rozpráva prvýkrát, tak máte
pocit, akoby ste boli starí známi a som veľmi rada, že sme tu trochu cvičili jogu.
Samozrejme ďakujem Lenke Rovňanovej a všetkým skvelým ľuďom, vďaka ktorým sme tu
mohli byť a najväčšie ĎAKUJEM patrí Alenke... a však vy všetci viete za čo... J
Miška: Ďakujem všetkým nováčikom, ktorí prišli na tento výcvik. Verím, že aj vy
pôjdete v našich šľapajách a nenecháte sa ovplyvniť zlou partiou alebo že sa neskazíte.
Ďalej ďakujem Jožkovi a Alenke, že nás sem znova zobrali, veľmi si to vážim. Opäť som
sa niečo nové naučila a niečo nové zažila.
Barča: Začnem tým, že som sa tu ako obvykle cítila veľmi dobre, spokojne a uvoľnene.
Obklopená samými sympatickými, dobrými a inteligentnými ľuďmi. Každý výcvik je iný
kvôli ľuďom a okrem ľudí to ovplyvňujú aj rôzne iné faktory. No tento výcvik bol celkom
iný ako tie predošlé štyri. Pre mňa to bol úžasný pocit, keď som mohla odovzdať niečo,
čo som ja zbierala, skúšala chápať a vnímať z rôznych uhlov pohľadu, deťom, ktoré to
nemajú také ľahké dospievať v tejto kontrastnej dobe. Bolo úžasné, že len napriek
párročnému vekovému rozdielu nás počúvali a rešpektovali ako my pred pár rokmi
našich lektorov. Mohla by som hodiny písať individuálne o každom dieťati, ako ma dojalo,
očarilo či prekvapilo, o tom, aké sú súdržné, veľmi milé, krásne či zvonku, alebo zvnútra
a na svoj vek inteligentné. Svetielko ma naučilo v každom človeku nájsť krásu a niečo
dobré. Každý jeden človek má v sebe niečo dobré, no je na tebe, či sa odovzdáš predsudkom,
alebo budeš v každom hľadať to krásne ako ja. Ďakujem, toto je pre mňa jedna
z najdôležitejších vecí.
Livka: V dnešnej dobe je niečo úžasné navštevovať takýto krúžok. Je to úplne iné a som
rada, že práve ja navštevujem Svetielko a idem správnou cestou. Ako som prišla na SŠ,
tak som zistila to, ako ja môžem využiť všetky tie skúsenosti zo Svetielka. Som vďačná
za všetky skúsenosti, rady, zážitky.

Ninka: Tento výcvik bol iný ako ostané, pretože teraz sme vedomosti odovzdávali aj my,
baby. Mne osobne sa to veľmi páčilo. Decká boli super a užili sme si pri tom kopec srandy.
Dúfam, že to našim nováčikom vydrží aj naďalej. Čo sa týka ostatných aktivít, tak
nemôžem zlého slova napísať ani povedať. Veľmi sa mi toto celé tu páčilo. Vládla tu
harmónia a pokoj, ktorý som už veľmi potrebovala. Teším sa, že prišla Evka s jej jogovým
cvičením, pretože joga ma oslovila už dávnejšie a chcela by som to skúsiť. Veľmi mi chýba
aj Svetielko. Tam som sa vždy uvoľnila a nabrala novú energiu. Teraz je to samý zhon
najmä v škole, ktorá je dosť ťažká. Keď mi Miška povedala, že pôjdeme na Donovaly, tak ma
to veeeeeeeeeľmi potešilo. Každý jeden výcvik je svojím spôsobom zázračný. Naberiem
tam nové sily. Ak by sa podarilo aj na budúci rok, aby sme sem išli, tak budem skákať
po strop od radosti. Držím palce novým Svetielkam a veľmi si ich vážim.
Erik z 8.roč. zažil druhý výcvik: Ja som veľmi rád, že som bol tento rok na výcviku
na Donovaloch. Bolo tu pestré zastúpenie Svetielok. Veľa som sa naučil. Páčil sa mi peerprogram, kde nám stredoškoláčky odovzdali nové informácie. Zoznámil som sa s novými
ľuďmi, skamarátil som sa s nimi a ešte viac sa spriatelil so stredoškoláčkami.
Chcel by som poďakovať Lenke Rovňanovej a Spoločnosti pre plánované rodičovstvo,
že sem mohli tieto stredoškoláčky prísť. Ďakujem ďalej lektorom – Alenke Mičian
Ostrihoňovej, ktorá tento výcvik viedla, pánovi policajtovi Jozefovi Michalíkovi, ktorý sa
nám tu venoval a všetkým, čo sa zúčastnili tohto výcviku.
A čo napísali deti, ktoré sa výcviku zúčastnili prvýkrát:
9.roč.:
Angelika:: Keď som sa dozvedela o tom, že sa pôjde na výcvik zo SVETIELKA, čakala som
od toho všetko možné, len nie to, čo sa tu udialo. Bolo to tu tak super! Ľudia, ktorých som
tu stretla boli...boli jednoducho úžasní – či už ostatné deti, dospelí, alebo stredoškoláčky.
Som veľmi rada, že som všetkých týchto ľudí stretla, pretože sú to skvelé osoby, ktoré mi
dodali energiu, s ktorými som sa zabavila a všetko ostatné. Tento výcvik mi dal nových
priateľov, kopu nových zážitkov, skúseností, vedomostí.
7.roč.:
Majka: Na tomto výcviku bolo úžasne, určite by som si to chcela zopakovať. Naučila som
sa, že k tomu, aby sme sa zabávali, nepotrebujeme alkohol a že nemusíme robiť veci len
preto, že ich robia ostatní. Veľmi som sa na tomto výcviku cítila príjemne a zistila som,
že dobrí ľudia ešte sú, ešte nevymreli a stále okolo seba máme úžasných ľudí. Som rada,
že Svetielko sa môže krásne šíriť ďalej a že stále niekomu ukážeme to svetlo a dúfajme, že
nikdy nezhasne. Nech žijú stále takíto úžasní ľudia, ktorí pomáhajú iným ukazovať tú
cestu, nový smer – svetlo – za ktorým sa majú vybrať.
Dada: Naučila som sa, že s cudzími ľuďmi sa dá spriateliť aj za dva dni. Tu viem, že sa mi
nikto smiať nebude, ale bude so mnou prežívať smútok a dúfam, že aj radosť. Na tento
výcvik nezabudnem. Vždy v ťažkých chvíľach si naň spomeniem. Nemám rada krúžky,
lebo vždy na nich bol zlý kolektív, ale na tomto výcviku mám pocit, že tento kolektív
poznám niekoľko rokov a som tu len 2 dni. Ďakujem osudu, že ma sem dotiahol. Tento
krúžok nevzdám!

Timea: Pre mňa to bol nezabudnuteľný zážitok. Veľa príjemných usmievavých ľudí,
na ktorých nikdy nezabudnem. Cítila som sa tu veľmi uvoľnene (asi to bolo tými super
ľuďmi). Vďaka Svetielku som iný človek. Vážim si každého jedného dňa. Už nemám
takú trému ako predtým (no ešte stále sa v tom budem zdokonaľovať), som úprimnejšia
a viem, že sa Alenke môžem kedykoľvek zdôveriť so svojimi problémami. Alenka tu pre mňa
vždy bola a som jej za to neskutočne vďačná. Spoznala som nových ľudí a som za to veľmi
vďačná. Alenka, si pre mňa jedinečným človekom v mojom živote. S tebou sa cítim lepšie.
Vždy mi vieš poradiť, keď mám nejaký problém a vždy si tvoju radu zoberiem k srdiečku.
Paťka: Mne výcvik na Donovaloch 2017 priniesol: odvahu, kamarátov, trpezlivosť
a mnoho ďalších dobrých vlastností. Po tomto výcviku sa cítim oddýchnutá. PS: Milujem
Svetielko.
Sára: Toto bol môj prvý výcvik. Bola som plná očakávaní aj istých obáv. Čakala som,
že spoznám nových ľudí a že tu bude zábava. Ale výcvik prekonal moje očakávania. Stali
sa mojimi priateľmi, ľuďmi, o ktorých viem, že im môžem povedať čokoľvek a viem, že to
tajomstvo je v dobrých rukách.
Sima: Tento výcvik mi priniesol hlavne veľa krásnych spomienok, ale hlavne nových ľudí
a nové vedomosti. Tie zážitky, ktoré som tu získala, sú nezabudnuteľné, pretože to len
tak každý deň k nám nepríde. Napríklad človek ako Evka, ktorá nás naučila poriadne
dýchať. Veľké poďakovanie patrí v mojom srdci Alenke, ktorá mi pomohla vyriešiť
aj najväčší problém a ujovi Jožkovi, ktorý bol taký ochotný a milý, že prijal tú cestu
na výcvik. Stredoškoláčky, no čo mám k nim povedať, sú to super bytosti, ktoré sú také
milé, pozorné, citlivé a vedia naučiť ostatné deti, aj keď nie sme v ich kategórii veku.
Naj vec na výcviku je to srdiečko, ktoré vyplaví z ľudí všetky ich starosti. Proste
a jednoducho pre všetkých, ktorí tu boli, hovorím veľké ĎAKUJEM. A dúfam, že tieto
krásne veci môžem zažiť aj na budúci rok, ak sa podarí nazbierať peniažky. A fakt to
tým deťom pomáha a vidím to aj na sebe.
Patrik: Som rád, že som tu mohol byť. Bolo tu naozaj super. Súčasťou tejto fantastickej
skupiny boli fantastickí ľudia. Páčilo sa mi, že tu s nami boli aj stredoškoláčky. Zaujali
ma aktivity ako srdiečko, peer-program a Fotofantázie. Som rád, že som tu mohol byť,
dozvedel som sa veľa nových vecí, napr. čo je synergia. Taktiež ma zaujali aj Jožkove besedy
a ďakujem, že tu bol. No a na záver jedno veľké ďakujem Alenke, lebo bez nej by som
nezažil tieto 2 úžasné dni a dúfam, že dostanem šancu aj budúci rok.
Michal: Bolo tu super!!! Ešte raz ďakujem Alenke, Jožkovi, Evke, stredoškoláčkam
a aj ostatným účastníkom kurzu. Ako by som zhodnotil tento kurz? Dobrá lokalita, super
kolektív. Páčilo sa mi dychové cvičenie, aktivita s Jožkom „Čo keby...“ – naučil som sa
nové veci a veľmi užitočné. Taktiež sa mi páčilo „vyučovanie“ s babami o peerprograme, ktoré som síce poznal, ale opakovanie je matka múdrosti. Vôbec som nepoznal
slovo SYNERGIA a u báb som sa to dozvedel. Myslím si, že nás brali ako kamarátov.
Vedeli sa s nami porozprávať, mohli sme sa im zveriť a poradili nám, keďže sú staršie
a skúsenejšie. Dúfam, že to neboli vyhodené peniaze a čas – myslím zo strany Alenky,
Jožka, Evky a Lenky. Myslím si, že som sa naučil veľa dobrých vecí a poznatkov. Spoznal
som nových ľudí a zas a znova ďakujem Alenke, že ma pozvala do SVETIELKA. Lebo inak
by som tu nebol J !!!!!

6.roč.:
Naty: Veľmi ma zaujal peer-program. Ľudia v našej vekovej kategórii nám rozumejú
lepšie ako učitelia. Ďalej som spoznala veľa nových ľudí. Zaujalo ma aj „Čo keby...?“
s ujom Jožkom. Pomohli mi cvičenia s balónikmi podpory a joga. Našla som tu kamarátov
.Na budúci rok sa teším na deti zo 7.ZŠ. Spája nás Svetielko.
Aďa: Zaujalo ma debatovanie s ujom Jožkom „Čo keby...?“ Joga s Evkou a dychové
cvičenia. Stredoškoláčky boli k nám všetkým veľmi milé a veľa detí si z nich berie
príklad. Po celom výcviku sa cítim oddýchnutá a uvoľnená.
5.roč.:
Miško: Páčilo sa mi tu. Bol som tu prvýkrát a nečakal som, že tu bude až taká sranda. Je tu
proste fajn.
Lotka: Tento výcvik mi dal hlavne pozitívne myslenie a konečne som sa otvorila, začala
som vnímať svet, aký je a že nemám ísť po stopách druhých, ale byť taká, aká som.
Stretla som veľa dobrých ľudí, hlavne naše Sekierčanky, stredoškoláčky a baby, s ktorými
som bola na izbe. Samozrejme som stretla šikovného muža, dobrého človeka a veľmi,
veľmi kvalitného policajta uja Jožka. Najviac z aktivít sa mi páčilo srdiečko a tie fotky.
Dúfam, že na budúci rok prídem zase.
Sofi: Som veľmi rada, že som mohla tieto dva dni stráviť tu s vami. Stredoškoláčky nám
dali veľa dobrých rád do života. Sú tu veľmi príjemní, milí, vtipní ľudia a dobre som si
s nimi porozumela. Celé tie dva dni tu bola vynikajúca nálada. A také sestry ako sú
stredoškoláčky by určite každý chcel. Aktivita srdiečko bola síce dojímavá, ale úžasná vec.
Je to tu super a určite by som chcela prísť aj na budúci rok. A vám ostatným patrí obrovské
ĎAKUJEM!!!
Čo dodať na záver? S dojatím som čítala všetky tieto krásne myšlienky, ktoré moje
drahé Svetielka napísali. Cítila som z ich slov veľkú vďačnosť za všetko, čo sme im
v Heuréke na Svetielku doteraz poskytli. A to, čo sme spoločne pre nich za uplynulé
roky spravili, čo sme sa im na výcvikoch snažili odovzdať do ich mladého života spolu
s Jožkom Michalíkom z Mestskej polície, Lenkou Rovňanovou a Luckou Kamarášovou
z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Evkou Ježovičovou z Mestského úradu
to sa nám teraz vrátilo... Absolventky krúžku Svetielko odovzdávali svoje skúsenosti
nováčikom. Deti pomáhali deťom, aby ich nasmerovali na správnu a zdravú cestu
životom svojím vlastným pozitívnym príkladom. Tento skvelý tím ľudí sa podieľal
na osobnostnom, duchovnom a emocionálnom rozvoji detí z viacerých zvolenských škôl
a ja verím, že budeme môcť „zachraňovať“ a vychovávať aj ďalšie Svetielka.
Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová
riaditeľka SCVČ Heuréka

A nakoniec pridávame niekoľko záberov z fotogalérie a tešíme sa na spoločné stretnutie
o rok. Radi túto aktivitu znova podporíme, podobne ako aj Detskú konferenciu, ktorú pani
Alena Mičian Ostrihoňová organizuje, lebo jej práca s deťmi je veľmi zmysluplnáJ

Začíname...

.... trocha zamyslenia....

.... využívame rôzne pracovné listy....

... malá sonda do nášho srdca...

... a troška zábavného pohybu....

... návrat k emóciám...

... a návrat k zamysleniu....

.... a opäť aktivita, ale trocha ináč....

.... spoločná reflexia....

.... najsilnejšie emócie....v tme a potom...

... pri svetle....

... záverečné reflexie ....

Do videnia opäť o rok.

