
V Čadci sa zišli ľudia z rôznych kútov sveta
V čadčianskom KERICu,
v malom meste na sever-
nom Slovensku sa na se-
minári stretli ľudia z Hon-
durasu, Kostariky, Peru,
Brazílie, Uruguaja, Portu-
galska, Rakúska, Islandu,
Talianska, Holandska,
Francúzska, Číny, Kene
a zo Slovenska.

Na začiatku medzinárodného
seminára často používame na
zoznámenie aktivitu mapa. Na
tomto seminári sa prvého dňa
okrem účastníkov seminára
zúčastnili aj naši dobrovoľníci.
Princíp aktivity je v tom, že
každý sa predstaví a povie od-
kiaľ pricestoval na seminár.
Niekedy stačí, keď na projek-
tore zväčšíme niektorú časť
sveta, najčastejšie Európu ale-
bo strednú Európu. Toto stret-
nutie bolo výnimočné tým, že
sme museli naozaj použiť celú
mapu, pretože v jednej miest-
nosti, v KERICu, v malom
meste na severnom Slovensku
sa 10. novembra ráno stretli
ľudia z Hondurasu, Kostariky,
Peru, Brazílie, Uruguaja, Por-
tugalska, Rakúska, Islandu,
Talianska, Holandska, Fran-
cúzska, Číny, Kene a samoz-
rejme zo Slovenska. A to ešte
plánovaní účastníci z Nepálu a
Argentíny nedorazili a mohli
sme sa s nimi porozprávať iba
počas SKYPE video rozhovoru.

Často keď sa stretnem s
priateľmi sa ma pýtajú, čo na
takom medzinárodnom semi-

nári robíme. Skúsim vám to
vysvetliť. Seminár začal 9. no-
vembra príchodom účastní-
kov. Snažili sme sa naplánovať
všetky cesty tak, aby sme
mohli začať spoločnou veče-
rou. Podarilo sa nám začať o
21:00. Dovtedy sme striedavo
chodili na stanicu, postupne
privítať našich hostí, aby sa v
našom meste cítili vítane a
príjemne a možno si veľmi ne-
všímali našu naozaj nevítavú
stanicu a jej okolie.

Prvá večera je veľmi dôležitá
pre atmosféru v skupine a celý
ďalší tréning. Ľudia prichádza-
jú unavení, niektorí cestovali
viac ako 24 hodín cez pol sveta,
ale zároveň chcú čas seminára
čo najviac využiť pre svoju
prácu, ale aj pre osobné zážit-
ky. Preto sme túto večeru vied-
li v neformálnej atmosfére,
ponúkli sme dobré jedlo a pri-
rodzene sme sa zoznámili me-
dzi sebou. A ani sme si ne-
všimli a rozprávali sme sa do
23:00. Na druhý deň sme ofi-
ciálne začali. Privítali sme
účastníkov v KERICu, v našej
seminárke, kde sme prichys-
tali informačné balíčky s ma-
teriálmi o tréningu, Čadci, Ky-
suciach, Slovensku. Materiály
získavame z Informačného
centra v Čadci a nielen my, ale
aj ľudia z informačných kan-
celárií by sa určite potešili,
keby sme mali viac materiálov
o Slovensku v anglličtine. Po-
tom sme privítali účastníkov a
pri mape sa každý predstavil,

ukázal odkiaľ prišiel, predsta-
vili sme projekt, program se-
minára a aby sme si lepšie za-
pamätali naše mená a zároveň
zahraničných účastníkov na-
učili základné frázy v sloven-
čine, zahrali sme sa „name
game“.

V ďalšej časti programu sme
pripravili pre účastníkov aj
našich dobrovoľníkov aktivitu
na lepšie spoznanie Čadce a
taktiež seba navzájom. Už
predchádzajúci týždeň sme
navštívili Dom kultúry, Ky-
suckú galériu, Kysucké múze-
um, Kysuckú knižnicu, Leká-
reň Fontána a Šeríkov okruh,
kde sme sa dohodli na spolu-
práci. Spočívala v tom, že sme
účastníkov rozdelili do piatich
skupín (po 2 alebo 3) a dali sme
im miesto, kde majú začať
spoznávanie Čadce. Každá
skupina dostala iné. Keď prišli
na miesto napr. do Kysuckého
múzea, pracovníci im dali list
v obálke, ktorý sme tam ráno
odniesli. V liste bolo napísané
v angličtine, že sa nachádzajú
v múzeu, ktoré má rôzne
expozície a že v tejto chvíli je
tam expozícia šlabikárov z ce-
lého sveta. Majú za úlohu zis-
tiť, či sa tam nachádza aj šla-
bikár z ich krajiny. Hlavnou
myšlienkou tejto aktivity je
ukázať, že aj keď v Čadci ne-
máme Maccu Piccu alebo Ei-
fellovku, stále je tu veľa miest,
ktoré stoja za pozretie. Taktiež
sme chceli dať zahraničným
účastníkom možnosť stretnúť
sa s čo najviac miestnymi

ľuďmi. Počas tejto aktivity sa
dozvedeli o našich umelcoch
Pavlovi Muškovi, Ondrejovi
Zimkovi st. a ml. Pokecali si po
anglicky v lekárni (to je jediné
miesto, kde naozaj hovoria po
anglicky), vyvetrali hlavu na
Šeríkovom okruhu, kde obdi-

vovali našu jeseň a prírodu a
neskutočne ich očarila Kysuc-
ká knižnica. Aj touto cestou by
som rada poďakovala všetkým
organizáciám za spoluprácu a
sľubujem, že v tom budeme
pokračovať.

Poobede sme už pokračovali
v pracovnej atmosfére, pod-
robne sme sa zoznámili s pro-
jektom QuNeCo, ktorý bol
podporený projektom
ERASMUS+ a na najbližšie dva
roky budeme v rámci neho
spolupracovať. Večer dostali
naši účastníci list s pozvaním
na večeru s našimi dobrovoľ-
níkmi. Cieľom bolo, aby sa zo-
známili a prediskutovali spo-
luprácu na ďalší deň, keď išli
spolu s našimi dobrovoľníkmi
na základné školy, aby sa ocitli
„in the shoes of the volunteers
– v koži našich dobrovoľní-
kov“.

A tak po romantickej večeri,
keď naši účastníci ochutnali
pizzu v piatich rôznych re-
štauráciách, v utorok ráno za-
žili atmosféru školy na ZŠ Ko-
menského, ZŠ Rázusova, ZŠ
Svrčinovec, ZŠ Turzovka a ZŠ
Korňa. Poobede sme sa snažili
porovnať školu a školský sys-
tém v rôznych krajinách.
Všetci boli prekvapení, že

máme v školách jedálne.
Oproti čínskej škole máme
veľmi málo žiakov v jednej
triede. Večer sme si odskočili
na večeru do Žiliny, aby
účastníci z celého sveta mali
možnosť vidieť aj väčšie mes-
to.

Streda bola vysoko pracov-
ná. Celý deň sme zasvätili pre-
zentáciám o krajinách a orga-
nizáciách. Začali sme Čínou,
kde Rose rozprávala nesmier-
ne pútavo o svojej krajine,
provincii Fujjiin a svojom
meste Fuzhou. Potom sme sa
dozvedeli o Peru a projektoch
v tejto krajine v Andách.
Účastník z Nepálu nedostal ví-

za a tak aspoň využil moderné
technológie a odprezentoval
Nepál a jeho organizáciu počas
video SKYPE rozhovoru. Po-
obede sme pokračovali s pre-
zentáciou Rakúska, Portugal-
ska a opäť s on-line prezentá-
ciou Argentíny. Tento nároč-
ný deň sme ukončili prezentá-
ciou Hondurasu. Ešte nám os-
tali prezentácie Islandu a Slo-
venska, ale už sme nemali silu
to dokončiť a tak sme ich pre-
sunuli na štvrtok. Vo štvrtok
sme sa všetci presunuli z Čad-
ce na Klokočov. Cieľom bolo
dať možnosť účastníkom za-
kúsiť kúsok Slovenska, obklo-
peného prírodou a vytvoriť pre
seminár priestor na dokonalé
sa sústredenie sa na prácu. A
tak sme už na Klokočove do-
končili posledné dve prezen-

tácie a vrhli sme sa na finálne
dohovory o aktivitách projek-
tu. Výsledkom je, že môžeme v
najbližšej budúcnosti vyslať
na 6 mesiacov dobrovoľníkov
do Indie, Číny, Peru, Argentí-
ny, Hondurasu a na Island.
Prvý projekt začína už od feb-
ruára 2015. Taktiež sme sa do-
hodli, ako budeme zdieľať in-
formácie, dokumenty, výsled-
ky projektov, fotografie. Vy-
tvorili sme na google vlastný
email a disk, kde v prehľad-
nom systéme budú výsledky k
dispozícii všetkým partnerom
a účastníkom projektu.

Vyvrcholením seminára bol
interkultúrny večer, počas

ktorého sme sa mali možnosť
dozvedieť viac o krajinách
účastníkov, ochutnať ich jedlá
a porozprávať sa o kultúre a
všeobecne o živote. My sme
využili túto príležitosť a na-
učili sme hostí variť bryndzo-
vé halušky. Chutili im �

Takto nejako prebieha me-
dzinárodný seminár. Je dôle-
žité vytvoriť program, ktorý
pokryje všetky pracovné úlo-
hy, popritom dá účastníkom
možnosť aspoň trochu spoz-
nať Slovensko a jeho kultúru a
tiež vytvoriť príjemnú atmo-
sféru medzi ľuďmi, aby sa cítili
príjemne a porozprávali sa
spolu nielen o pracovných ve-
ciach a tak vytvoriť dobré zá-
klady na dlhoročnú vzájomnú
spoluprácu. PRIPRAVILA:

MIRKA PETRÍKOVÁ

Mapa
Na seminároch používajú aktivitu "mapa". Zúčastnení na nej uká-
žu, odkiaľ pochádzajú. FOTO: KERIC

Prezentácia Hondurasu v ZŠ Komenského

Rose z Číny medzi žiakmi v ZŠ Korni

Účastníci seminára z troch kontinentov a siedmych krajín
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