Krása kvitne v každom veku
Termín realizácie: od 14.12.2009 – 21.12.2009.
Ciele projektu:
Krásni a mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké
diela“(Goethe). To bolo hlavné krédo nášho projektu, v rámci ktorého sme navštívili
v predvianočnom čase Domovy dôchodcov v Michalovciach.
Cieľom projektu bolo podporiť aktívnych študentov v ich verejnoprospešných
aktivitách, rozvíjať empatiu, udržiavať a posilňovať také ľudské hodnoty, ako sú
záujem o druhých a služba iným ľuďom, citlivosť k svojmu prostrediu, k histórií,
k zvykom a tradíciám, porozumenie a tolerancia, zvyšovanie zručnosti pri práci.
Využili sme zručnosti a šikovnosť našich žiakov a majsteriek odbornej výchovy pri
tvorbe účesov, zovňajšku starkých a pečení, pretože na našej škole sa učia žiaci
v odboroch vlasová kozmetika, kozmetik a kaderník, zlatník a kuchár. Ľudia žijúci
v domovoch dôchodcov či v
ústavoch sociálnych služieb obvykle na tieto
skrášľovanie služby nemajú peniaze, alebo im zdravotný stav nedovolí tieto služby
využiť. Žiaci našej školy ich ostrihali, zafarbili vlasy, urobili trvalu, oholili, ošetrili pleť,
nalíčili, upravili obočie a zároveň starkým poradili ako sa majú starať o vlasy a pleť
v ich veku. Na doplnenie vianočnej atmosféry im pripravili občerstvenie v podobe
vianočného pečiva a kultúrny program. Je pre nich aj pre našich žiakov veľmi
dôležité, aby starí ľudia zažili prostredníctvom našich žiakov teplo ľudského dotyku,
pohladenie rúk či príjemný pocit tepla na svojej tvári. Je pre nich dôležité, aby im
niekto dodal sebavedomie, a potvrdil im, že aj ich tváre sú umeleckým dielom, ktoré
vytvoril čas.
Boli sme milo prekvapení aktivitou a ochotou pedagogických pracovníkov a žiakov
všetkých odborov, ktorí sa ochotne zapojili do projektu v rámci svojho osobného
voľna. Vytvorili perfektnú predvianočnú atmosféru.
Mimo vyučovacieho procesu nacvičili pedagogickí zamestnanci so žiakmi našej
CSOŠ pásmo vianočných kolied, hovoreného slova a scénok zameraných svojim
obsahom k vianočným tradíciám s názvom „Na Viliju“.
Dôkazom našich splnených cieľov očakávaní boli slová vďaky, slzy v očiach starších
ale hlavne spontánnosť, s akou sa všetci zapájali do programu, spoločne spievali
piesne a koledy.
Do projektu sa zapojilo 50 študentov a 10 zamestnancov našej CSOŠ. Svojim
projektom sme oslovili 200 seniorov.
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