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Magický svet
Harryho Pottera na
hodinách chémie?
Aj to sa dá.
Anna je inžinierka chémie, ktorá sa
po rokoch strávených v komerčnej
aj neziskovej sfére vrátila k
rodinným koreňom - do školstva.
Motivuje ju nadšenie detí z
objavovania javov a súvislostí a
rada využíva synergický efekt
prepájania predmetov aj vďaka
kolegom, ktorí sú naladení rovnako.

Detské potreby si niekedy
nachádzajú svojrázne prejavy,
ktoré nie sú vždy v súlade so
slušným správaním. Marika
Balušíková sa rozhodla riešiť
problémy nenásilnou
komunikáciou a začať na škole
používať jej nástroje. Porozpráva
nám, prečo ju vníma ako skvelý
nástroj na zlepšenie klímy v
škole a ako na jej iniciatívu
reagovali kolegovia, rodičia a
žiaci.
Marika je triednou učiteľkou
tretiakom a štvrtákom, vedie
hodiny slovenčiny a bádateľské
bloky prírodovedy a vlastivedy na
SZŠ Felix v Žiline.

Miroslav Kseňák začal s pár
anglickými knižkami, ktoré
doniesol z domu. Postupne
na škole vybudoval čitateľský
kútik plný anglických kníh,
kde žiaci trávia radi čas
zahĺbení do kníh v angličtine,
ktoré si sami vyberú, každý
na svojej vlastnej úrovni.

Miroslav dlhé roky pracoval ako
profesionálny vojak, no už niekoľko
rokov pracuje na základnej škole,
kde vyučuje anglický jazyk a
techniku.

Ľubica Noščáková
porozpráva o tom, ako deti
chceli napísať a vydať knihu
a čo sa stalo, keď túto ich
prihrávku zachytila a jeden
celý rok písali, tvorili,
naceňovali, vymýšlali
kampane a nakoniec
dokázali viac, než len vydať
knihu.
Ľubica je pedagogička, ktorá sa od
roku 1994 učí spolu s deťmi. Ako
pedagóg získala v rôznych rokoch
viacero ocenení. Je aj aktivistkou,
dobrovoľníčkou, lektorkou,
blogerkou.

O tom, ako otvoriť školu
komunite, veriť v splnenie
nemožného a ako z malej
vidieckej školy spraviť
školu, ktorá inšpiruje aj
ostatné, vám príde
porozprávať Aurélia
Matkovičová.

Aurélia je riaditeľkou v ZŠ a MŠ
Kolta, kde mohla naplno využiť
svoje ekonomické i učiteľské
vzdelanie a skúsenosti. Aurélia sa
nebojí postaviť novým výzvam a
snaží sa stále posúvať dopredu.

Väčšina učiteľov tvrdí, že je
dôležité viesť žiakov k tímovej
práci. Prečo ale potom vidíme
tak málo tímového úsilia v
našich zborovniach? Vo svojej
prednáške Vlado Burjan
naznačí, prečo je úzka
spolupráca učiteľov v rámci
školy dôležitá a uvedie
konkrétne príklady, ako by na
dobrej škole mohla a mala
vyzerať.
S Vladimírom Burjanom sa
spájajú mnohé silné značky v
školstve napr. spoločnosť EXAM, či
časopis Dobrá škola. Pôsobil tiež
ako externý poradca ministra
školstva. Je spoluautorom
dokumentu Učiace sa Slovesko a
autorom a spoluautorom 11 kníh o
vzdelávaní.

Juraj Urblík nám porozpráva
o tom, prečo nás niektoré
deti hnevajú viac ako iné,
ako si s každým dieťaťom
vybudovať zdravý vzťah a
ako nám to pomôže pri
budovaní vnútornej
motivácie, ktorá je pre učenie
sa kľúčová.

Juraj učí na SZŠ Félix, kde sa
pomocou Hejného metódy a
Expedície venuje nielen rozvíjaniu
vedomostí, ale aj životných
zručností. Je triedny siedmakom, s
ktorými s radosťou zvláda ich
pubertálne nálady.

Daniel Bútora bude
hovoriť o zlepšovaní,
kritickej mase a
príležitostiach, ktoré
prajú pripraveným.

Daniel je lektorom a koučom v oblasti
leadershipu a riadenia projektov. Viac
ako 15 rokov bol vo vedení škôl
Narnia a Bilingválne gymnázium C. S.
Lewisa, dnes sa snaží pomáhať
zmenám vo vzdelávaní na celoštátnej
úrovni . V roku 2018 založil program
Akadémia riaditeľov, zameraný na
rozvoj leadershipu a manažérskych
zručností vedúcich pracovníkov škôl.

Katarína Lesayová ponúkne
zamyslenie na tým, čo ako
spoločnosť očakávame od
dospelých ľudí a aké si u
nich ceníme zručnosti a
vlastnosti. Ako s týmito
cieľmi pracuje škola dnes a
čo by sme na školách a v
rodinách mohli robiť inak?

Katka je psychologička, koučka,
lektorka komunikačných a
sociálnych zručností a mama. Od
roku 2001 sa venuje rozvojovým
aktivitám pre jednotlivcov, tímy aj
organizácie v rôznych oblastiach
vrátane školstva.

Na tému, aký by mal byť dobrý učiteľ
bude diskutovať Martin Kríž, Terka
Lukáčová a Veronika Ščepánková.

Martin Kríž je absolvent učiteľstva
filozofie a histórie, kočovný učiteľ.
Aktuálne pôsobí na Ministerstve
školstva v pozícii riaditeľa odboru
kurikula a inovácií vo vzdelávaní.
Terézia Lukáčová spoluzaložila
vzdelávaciu organizáciu I AMbitious
online platformu GROWNi.sk. Jej
snom a cieľom je inovovať
vzdelávanie na Slovensku, rozvíjať
zručnosti 21. storočia u študentov a
podporovať charakterové
vzdelávanie.
Veronika Ščepánková je lektorka,
Montessori metodologička a
supervízorka Montessori
vzdelávania.
Diskusiu povedie Ivan Ježík.

