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Vzdelávanie
inak

Mark Twain raz žartovne poznamenal: „Nikdy som
nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“ My
sme ale zobrali jeho výrok vážne a oslovili sme zástupkyne
vzdelávacích inštitúcií, ktoré (ako všetky svorne tvrdia)
nabádajú študentov kriticky premýšľať, posúvať sa od slov
k činom a meniť seba i okolitý svet. Alebo sa len naučiť to,
čo priniesol život sám a na čo v škole akosi nevyšiel čas
a vám by sa to teraz tak veľmi šiklo. Predstavujeme štyri
netradičné vzdelávacie projekty pre tých, ktorým sa nelení
na sebe pracovať a skúšať nové veci.

Lucia Lalka
a Katarína Valachovičová
GINGERS

Motto: Innovative learning.
Učíme sa pre život, nie pre školu: Lucia: E-learning som objavila vo
Francúzsku počas študijnej stáže. A keďže si rada predstavujem veci v obrazoch,
multimédiá a e-learning v učení ma nadchli. Začala som sa tomu venovať aj po
návrate domov. Na škole som v rámci diplomovej práce vytvorila interaktívny
e-learningový kurz na učenie francúzskeho jazyka. Niekedy vtedy mi napadli
prvé myšlienky, že tento spôsob učenia by mohol baviť aj iných ľudí, nielen
študentov. Po škole som pracovala v reklamnej agentúre. Tu som sa naučila,
ako veci vytvoriť profesionálne. A stretla som Katku. Jeden večer sme
fantazírovali, čo by sme chceli ,,raz“ robiť (smiech). A vymysleli sme GINGERS.
Zaostrené na: Katarína: Našimi klientmi sú firmy, resp. ich zamestnanci,
predajcovia alebo zákazníci. Vytvárame pre nich produkty, napríklad e-kurzy
alebo tutoriály, z ktorých sa učia rôzne veci spôsobom, ktorý je nielen rýchly a
efektívny, ale aj atraktívny, moderný a majú ho kedykoľvek poruke. Pre verejnosť
práve spúšťame e-shop www.portmateo.com s kreatívnymi e-kurzami na
rozvoj mäkkých zručností. Pre ľudí, ktorí pracujú vo firmách, aleb o fungujú v
kolektívoch. Keď majú chuť učiť sa a je im blízka hravá multimediálna forma,
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napríklad cez displej ich tabletu, môžu si
kúpiť niektorý z našich e-kurzov, trebárs
„Ako sa stať dobrým prezentátorom“.
Ideme vlastnou cestou: Lucia: Hlavná
myšlienka a poslanie Gingers je uľahčiť ľuďom
učenie. Pre nás je dôležité vytvárať kurzy, ktoré
ľudí zaujmú a zároveň sú funkčné a jednoduché
na používanie. Pri ich tvorbe kombinujeme
rôzne metodiky učenia s technológiami. Náš
e-learningový produkt doplní lektora, učiteľa
a zároveň uľahčí individuálne štúdium. Pri
výrobe kurzov alebo tréningov pracujeme
v tíme. Naše produkty sú výnimočné aj
preto, že výsledok je tímová práca profíkov.
Kreatívci, grafici, metodici, developeri
a niekedy aj celý filmársky štáb (smiech).
Semináre, kurzy, workshopy, lektori:
Katarína: Používame mix tohto všetkého.
Snažíme sa harmonicky kombinovať
samoštúdium - cez e-learning, bytie s ľuďmi,
počúvanie názorov iných ľudí a tvorbu vlastných

ale málo vecí ma skutočne bavilo. Učili sme sa v pomalom, dosť
uzavretom svete dlhodobých právd bez internetu - výklad, učebnica,
domáca úloha, skúšanie, písomka, vysvedčenie... V lepšom prípade
sme si vyskúšali niečo v laboratóriách alebo sme rysovali na
deskriptívnej geometrii a vtedy odrazu tie vzorce dávali zmysel, mohla
som si niečo vyskúšať, videla som výsledok svojej práce... To bolo
super. Na gymnáziu som mala skvelú slovenčinárku, ktorá ma vedela
nadchnúť pre čítanie dobrej literatúry, písanie, recitovanie. Prirodzene
som do toho išla, bolo to pre mňa atraktívne, kreatívne a konkrétne.
A také má učenie byť. Dávalo mi to zmysel, spoznávala som sa cez
to všetko, učila sa myslieť, písať, spájať vedomosti, tvoriť... Slovenčinu
a literatúru som potom vyštudovala na univerzite, ale rýchlo som
prišla na to, že nie som ideálny akademický typ, ani budúci vedec.
V štúdiu som si opäť našla to, čo ma bavilo, a tomu som sa venovala.
Bavil ma seminár tvorivého písania. Písala som recenzie na knižky
a v jednom literárnom časopise som počas školy pracovala. Naučila
som sa pracovať so zdrojmi, overovať si ich a tiež ako vedomosti
použiť ďalej. Aby som bola dobrá vo svojej profesii, musím sa stále
učiť a hľadať zdroje inšpirácie. Technológie, ktoré sú rýchle a menia
sa, aj metodiku učenia a dizajn. Najviac informácií a zdrojov mám z
internetu. Je dôležité hľadať a budovať si vlastné zdroje, vyhľadávať
autority, kúpiť si aj platený obsah. Treba sa však tomu cieľavedome
venovať, pretože tam je veľa balastu, reklamy a slepých uličiek.
Nový predmet v školských osnovách: Lucia: Ja by som do
školských osnov zaradila hodiny emocionálnej inteligencie,
kde by sa študenti učili vnímať veci aj z iných pohľadov.

Miriam Semjanová
SOKRATOV INŠTITÚT
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projektov a riešení. Stále rada čítam klasické knihy a snažím sa
písať na papier - vtedy inak rozmýšľam, formulujem, štylizujem.
Internet je pre mňa najväčší zdroj, odporúčam rozumne ho
využívať a učiť sa prostredníctvom všetkých zariadení s displejmi,
ktoré máme poruke. A treba ísť po kvalite, zaplatiť si skutočne
dobrý workshop, učiteľa angličtiny alebo e-learningový kurz.
Ľudí najviac zaujíma: Katarína: Naša pridaná hodnota
spočíva v uchopení zadania a obsahu. Akú ideu a kreatívny
dizajn dáme pri digitalizácii novému produktu. Vždy máme
ambíciu priniesť novú, vyššiu, často prekvapivú kvalitu.
Tvorba kreatívnej idey na začiatku je najnáročnejšia a zároveň
najvzrušujúcejšia časť našej práce: kombinujeme nápady, inšpirácie
a trendy so zadaním, naším know-how a skúsenosťami.
Najväčšie zadosťučinenie: Lucia: Tešíme sa, keď nám klienti
napíšu, že ich baví používať náš produkt. Keď sa dozvieme, že
zamestnanci firiem rýchlejšie napredujú a lepšie sa orientujú
v problematike... Alebo keď sme robili e-learningovú apku,
ako podať prvú pomoc bábätkám, tak nám ľudia písali že im
pomohla. Sme rady, že máme klientov, ktorí s nami spolupracujú
dlhodobo, takmer od nášho vzniku. A veľmi nás potešili aj
medzinárodné ocenenia, ktoré sme získali za našu prácu.
Ja a moje vzdelanie: Katarína: Učila som sa síce výborne,
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Motto: Zmena je v tebe.
Učíme sa pre život, nie pre školu: Moja cesta k práci na
Sokratovom inštitúte, to bola cesta prerodu zo študentky na členku
tímu. Na Sokratovom inštitúte som absolvovala rok štúdia, ktoré
bolo úplne iné, ako to tradičné, a to nielen neformálnou atmosférou,
miestom na zaježovských lazoch, ale najmä obsahom a kvalitou
slovenských či zahraničných lektorov. Napríklad som mala
možnosť nahliadnuť pod pokrievku fungovania médií s Mariou
Stracenskou, dozvedieť sa viac o facilitácii skupiny a riešení
konfliktov s Dušanom Ondruškom, vydala som sa do chránených
území Tatier s filmárom a ochranárom Erikom Balážom, kde sme
mohli sledovať medvede v ich prirodzenom prostredí. S kanadskou
profesorkou globálneho vzdelávania Vanessou Andreotti, ktorá
má korene v brazílskom pralese, sme diskutovali o globalizácií
a jej dopadoch. Spoznala som množstvo zaujímavých ľudí z celého
Slovenska, dostala sa do diskusií k témam, o ktorých som predtým
ani len netušila, že existujú. Toto ročné štúdium bolo pre mňa
zlomové, okrem získaných vedomostí a rozšírených obzorov som
si prostredníctvom realizácie vlastného projektu sama vyskúšala,
že má význam preberať iniciatívu do svojich rúk a snažiť sa meniť
veci okolo nás. V čase, keď som študovala na Sokratovom inštitúte,
som bola aj študentkou na doktorandskom štúdiu, čoho súčasťou
bolo učenie na vysokej škole. Vtedy som si uvedomila, že hoci ide
o pedagogickú činnosť, doktorandov na to nik nepripravuje a chcela
som to zmeniť. Zorganizovala som sériu seminárov pre doktorandov
o tom, ako učiť na vysokej škole. Mali sme možnosť diskutovať
s pedagógmi aj s ľuďmi z praxe. Záujem zo strany doktorandov
bol obrovský, ukázalo sa to ako akási „diera na trhu“. Samotná
realizácia projektu ma veľa naučila a povzbudila v ďalšej činnosti.
Zaostrené na: Sokratov inštitút vznikol ako alternatíva ku
klasickému vysokoškolskému vzdelávaniu - chceme, aby sa u nás
stretala čo najrôznorodejšia skupina študentov a sme radi, keď ku
nám prídu študovať právnici, ekonómovia, filozofi, učitelia, umelci

či informatici. Máme chuť reálne pracovať na lepšom
Slovensku, nielen o tom rozprávať, ale aj konať. Časom
sa naša cieľová skupina rozšírila a aktuálne je Sokratov
inštitút určený mladým ľudom vo veku 18-32 rokov.
Ideme vlastnou cestou: Veríme, že spoločnosť môže
výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť
znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať. Sokratov
inštitút vznikol, aby vytváral podmienky pre rozvoj
takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe
pracovať, niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia
a ísť za svojou víziou. Ide o jedinečnú spoluprácu
neziskovky a akademického sveta - realizátorom projektu
je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
a odborným garantom Technická univerzita vo Zvolene.
Semináre, kurzy, workshopy, lektori: Naša hlavná
činnosť - ročný program pre 20 študentov - pozostáva
z desiatich štvordňových workshopov a záverečného
kolokvia. Každý workshop sa zameriava na inú tému
(médiá, globálne vzdelávanie, ekonómia, facilitácia,
európska divočina) a vedie ho špičkový lektor, odborník
na danú tému. Väčšina workshopov sa realizuje vo
Vzdelávacom centre Zaježová, na lazoch 20 km od Zvolena.
Slovenskí aj zahraniční lektori, ktorí k nám prichádzajú,
využívajú rôzne formy neformálneho a zážitkového
učenia. Dôraz sa kladie na dialóg a interaktivitu. Keďže
študenti a lektori trávia spolu čas aj mimo učebných
blokov, vzniká priestor na vytváranie neformálnych
vzťahov, čo tvorí veľmi silnú súčasť celého štúdia. Okrem
samotných workshopov každý študent počas roka vo svojej
komunite realizuje tzv. mikroprojekt. Obhajoba týchto
projektov je súčasťou skúšky na záverečnom kolokviu.
Ľudí najviac zaujíma: Veľký záujem prejavujú o témy
súvisiace s divokou prírodou - naším lektorom je
ochranár a filmár Erik Baláž. Medzi obľúbené témy
patrí aj spiritualita - na verejnú prednášku amerického
psychoterapeuta Stephena Gallegosa sa minuli miesta
za 12 minút. Budúci rok sa medzi lektormi objaví aj
americký profesor Daniel Everett, ktorý strávil niekoľko
rokov v amazonskom pralese s domorodcami kmeňa
Piraha. O jeho prednášky prejavujú ľudia záujem už
teraz. Ale aby sme zostali aj pri domácich témach, pre
študentov je veľmi silný napríklad workshop s Martinom
M. Šimečkom o ponovembrových dejinách Slovenska.
Najväčšie zadosťučinenie: To sú spätné väzby od
študentov, lektorov a ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Keď
aj po skončení štúdia neprestávajú byť aktívni, púšťajú
sa do nových projektov a spoluprác, neboja sa skúšať
nové, nepoznané veci - vtedy vidíme, že takéto vzdelávanie
má zmysel a presah. Napríklad jedna skupina absolventov
sa spojila a otvorila v Banskej Bystrici kníhkupectvo
Artforum. Iný absolvent, Dominik Jakub, sa vo svojom
projekte pred rokom venoval cyklo doprave v Kežmarku a
teraz v septembri spustil systém zdieľaných žltých bicyklov.
Ja a moje vzdelanie: Škola mi šla bez väčších problémov.
Študovala som na matematickom gymnáziu a potom som
sa dala na štúdium ekonomickej a finančnej matematiky.
Obe školy som mala rada a myslím, že som sa na oboch aj
veľa naučila. Ale veľa zručností, ktoré dnes využívam aj vo
svojej práci, som získala mimo školského prostredia, či už
v skautingu počas strednej školy, alebo v rámci práce ako
dobrovoľníčka - inštruktorka v neziskovej organizácií MO
Plusko, ktorá sa venuje zážitkovej pedagogike. Spomeniem
len pár vecí, ktoré som si vyskúšala v týchto organizáciách:
time management v praxi, komunikácia a práca s ľuďmi,

tímová spolupráca, vedenie tímu či celej organizácie so všetkým, čo s tým súvisí.
Nový predmet v školských osnovách: Ako prvé mi napadlo kritické myslenie,
ktoré je v dnešnej dobe veľmi dôležité a na školách sa mu venuje malá pozornosť.
Ale v princípe si myslím, že ani nejde tak o potrebu vymýšľať nové predmety,
ako zmeniť prístup ku vzdelávaniu ako takému, zamyslieť sa nad formami, ako
dnes na školách učivo podávame a čo od študentov (ne)vyžadujeme. Namiesto
memorovania chcieť analýzu, interpretáciu, vlastný názor, viac kreativity
a samostatnej práce, rozvíjať potenciál mladých ľudí a učiť ich zručnostiam,
ktoré budú v živote skutočne potrebovať. Vytvoriť priestor na diskusiu
a konfrontáciu postojov a viac otvárať školu reálnemu svetu a dianiu okolo nás.

Miriam Kanioková
SLOVENSKÁ DEBATNÁ ASOCIÁCIA

Motto: Kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo.
Učíme sa pre život, nie pre školu: Pri svojom štúdiu na vysokej škole som
objavila skupinu ľudí, s ktorou ma špeciálne bavilo rozprávať sa a hádať sa.
Týchto kamarátov spájala skúsenosť s debatovaním v Slovenskej debatnej
asociácii. Začala som sa o debatu zaujímať viac a zistila som, aký je to úžasný
nástroj v pestovaní kritického myslenia. Existujú debatné kluby na základných,
stredných, ale aj vysokých školách, kde si mladí trénujú argumentáciu a chodia na
súťaže. To však nie sú jediné aktivity Slovenskej debatnej asociácie. Okrem toho
existuje program verejných diskusií, ktorého som sa stala súčasťou. Vyhrotená
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to bolo ostať v akademickom prostredí, ale každopádne si
myslím, že najviac som sa naučila od ľudí. Teraz sú moji
najväčší učitelia ľudia v bytovej núdzi, ktorí majú chuť míňať
svoj voľný čas na boj za zákon o sociálnom bývaní. Prostredia
plné inšpiratívnych osobností s odvahou premýšľať sú dobrou
školou bez ohľadu na to, čo od nás vyžadujú autority.
Nový predmet v školských osnovách: Čo tam po predmete
- treba zmeniť osnovy! Študenti a študentky by nemali na
hodinách mlčať a opakovať to, čo povedal na predchádzajúcej
hodine učiteľ. Každý máme predsa vlastnú hlavu! Je však na
učiteľoch, aby vytvárali prostredie, kde to, čo si myslia mladí,
môže zaznieť a dá sa o tom zmysluplne diskutovať. Posledné
dva roky Slovenská debatná asociácia spolupracuje s debatnými
organizáciami vo viacerých krajinách. Všetky majú debatné
princípy uvedené vo svojich osnovách a nadviazanú spoluprácu
s ministerstvami školstva. Ak by to bolo v mojej moci, tak by
som zaviedla takúto prax. Ale ak by bolo potrebné zaradiť iba
jeden predmet, iste by to bolo kvalitné občianske vzdelávanie.

Nikola Žiarna
NAUČMESA.SK
N i k o l a
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celospoločenská diskusia o tzv. utečeneckej kríze sa stala východiskovým
bodom projektu Rozumne o migrácii a následne aj Rozumne o menšinách.
Zaostrené na: Naše aktivity sú určené ľuďom, ktorí sa neboja začínať diskusie
vo svojom okolí. Na druhej strane si však v žiadnom prípade nemyslíme, že
máme patent na rozum a ideme mladým povedať, ako majú premýšľať.
Naopak, naším cieľom je vytvárať prostredie pre kritické premýšľanie.
Ideme vlastnou cestou: Povedala by som, že Slovenská debatná asociácia
je na Slovensku jedinečná v tom, že ide o organizáciu mladých ľudí, ktorí sa
sami organizujú, aby vytvárali prostredie pre seba a svoje okolie na rozvíjanie
schopností kritického premýšľania. Dobrovoľníci zabezpečujú fungovanie
turnajov, vzdelávacích aktivít či určujú ďalšie smerovanie organizácie. Aktivity
povzbudzujúce ku kritickému premýšľaniu sa však nemajú realizovať iba
pre našich členov. Z toho vychádza program Verejnej diskusie, kde som
získala časť úväzku a ktorého súčasťou bol projekt Rozumne o migrácii.
Semináre, kurzy, workshopy, lektori: Ako mládežnícka organizácia
presadzujeme, aby hlas mladých ľudí sa stal rešpektovaným hlasom vo
verejnom priestore. Z toho dôvodu koncept projektu Rozumne o migrácii
spočíval na mladých ľuďoch, ktorí zareagovali na výzvu začať kvalitnú debatu
vo svojom okolí. Prirodzene, nenechali sme ich v tom samých. Podporili sme
ich úvodným školením, vznikol manuál na organizáciu diskusií o migrácii,
sprostredkovali sme kontakty na expertov a tiež vznikol aj nový web o migrácii.
Ako hostia diskusií sa do projektu zapojili napríklad sociológ Andrej Findor,
Helena Tužinská, sociálni pracovníci z ETP Slovensko či utečenkyňa žijúca
na Slovensku. Diskusie sa uskutočňovali v školách, v kaviarňach či kinách.
Ľudí najviac zaujíma: Čo sa týka programu verejnej diskusie, osvedčilo
sa zapájať ľudí, ktorých sa téma týka. Expertný pohľad vedia dodať
právnici, sociológovia a tiež ľudia so žitou skúsenosťou. Tí sú rovnako
experti svojho druhu. Predsa len môžeme dlho diskutovať o tom, ako to
je s azylovým systémom na Slovensku a ako by mal vyzerať, ale mali by
sme tiež počuť niekoho, kto si ním prešiel. Pre mladých je pohľad z prvej
ruky vždy najpríťažlivejší. Osobne si myslím, že najviac, čo môžeme
urobiť zo svojich pozícií, je vytvoriť priestor, aby zaznel hlas, ktorému
sa odopiera vážnosť, či už ide o deti, mládež, alebo iné menšiny.
Najväčšie zadosťučinenie: Keď vidím, že mladí chcú viac. Napríklad,
na konci jedného víkendového školenia nám účastníci unisono povedali,
že by chceli ešte jednu takú akciu. Bol to ich návrh a dokonca si školenie
chceli sami zorganizovať a žiadali nás o metodickú podporu. Vtedy si
hovorím, že to stojí za to, keď vidím, že učenie a premýšľanie baví.
Ja a moje vzdelanie: Škola ma vždy bavila a rada premýšľam, aké by

Motto: Každý nás môže niečo naučiť.
Učíme sa pre život, nie pre školu: S citátom sa nedá
nesúhlasiť. Samozrejme, samotná „škola života“ taktiež
nemusí postačovať a v ideálnom svete by sa mohli formálne
a neformálne vzdelávanie dopĺňať. Naučmesa.sk je tu pre
všetkých, ktorým nestačia poznámky zo školských lavíc.
Sme fanúšikmi alternatívneho vzdelávania - bez predsudkov,
obmedzení a hlavne vedené s úsmevom a ľudskosťou. Veríme,
že každý má záľuby a vie svoje schopnosti a vedomosti
odovzdať ďalej. Dávame možnosť klientom vybrať si, čo sa
chcú naučiť a v čom sa chcú zdokonaliť. A lektorom ponúkame
príležitosť budovať si kariéru aj prostredníctvom našej sociálnej
siete a robiť niečo, čo reálne pomáha ľuďom a posúva ich
ďalej. Pýtate sa, ako to funguje? Dám vám príklad. Vždy ste
sa chceli naučiť cudzí jazyk, ale súkromné doučovanie bolo
príliš drahé? Máme trénera pamäti, ktorý vysvetlí jednoduchý
postup, ako to dokážete doma sami. Chceli by ste vyraziť
na dovolenku na vlastnú päsť? Naučíme vás couchsurfovať,
ušetriť na ubytovaní a ponúkneme tipy na zaujímavé
miesta. Viete piecť kváskový chlieb a chutí aj susedom?
Super, môžete to niekoho naučiť a zároveň si privyrobiť.
Zaostrené na: Naučmesa.sk považujem za jedinečný
projekt na Slovensku. Dáva ľuďom možnosť zdieľať
prakticky akékoľvek znalosti a zručnosti. Zároveň je časovo
dostupným a cenovo výhodným riešením pre dnešný
uponáhľaný svet. Kurzy u nás majú veľmi široký záber.
Projekt je teda šitý na každého, kto sa chce naučiť niečo nové.
V praxi pracujeme s lektormi a účastníkmi kurzov, ktorí
spadajú do rozmedzia od teenagerov až po dôchodcov.
Ideme vlastnou cestou: Klasický pracovný režim dokáže
súčasného mladého človeka veľmi vyčerpať a otupiť.
Myslím, že to bolo v septembri 2013, keď za mnou v jeden
večer prišla spolubývajúca Karolína s notebookom. Už
dlho sme chceli vytvoriť na Slovensku niečo vlastné, čo by
dávalo energiu nám aj priateľom popri každodennej práci.
S nadšením mi ukázala český projekt Naučmese.cz. Dali
sme pár telefonátov a jedno osobné stretnutie a v apríli
2014 sme už spúšťali slovenskú platformu Naučmesa.sk,
ktorá rovnako ako česká verzia funguje na jednoduchom
koncepte: Každý dokáže niekoho niečo naučiť. Úplne prvotná
inšpirácia vznikla na základe amerického projektu Skillshare.

Od podobných projektov sa odlišujeme ľudskosťou, neformálnosťou
a flexibilitou. V našich odpovediach účastníkom a lektorom bez
rozdielu tykáme a usporadúvame pravidelné networkingové
stretnutia: Čaje o šiestej s Naučmesa. Priamy kontakt lektorov
a účastníkov je pre nás mimoriadne dôležitý, pretože chceme ľudí
spájať a vytvárať osobné vzťahy napriek digitalizácii doby.
Semináre, kurzy, workshopy, lektori: Kvôli rôznorodosti tém
nemáme jednotný kľúč na to, kde sa kurz má konať a čo si naň
priniesť. To určujú lektori, ktorí v tomto smere majú množstvo
možností a z našej strany voľné ruky. Kratšie kurzy bývajú zväčša po
pracovnej dobe v týždni, dlhšie cez víkendy. Niektoré kurzy sú vedené
formou informálnych prednášok a besied. V nízko frekventovaných
kaviarňach, príjemných čajovniach, parkoch, ba aj u lektorov priamo
doma. Iné kurzy, spojené s názornými ukážkami v praxi, majú
podobu workshopov. V tomto prípade býva väčšinou základný
materiál a pomôcky na výučbu zabezpečený. Napríklad: šijacie stroje
a látky v dielni lektorky, štetce a motívy na decoupage, suroviny
na výrobu domáceho sushi. Niektorí z lektorov pracujú a študujú
v zahraničí, preto sme začali pracovať na koncepte videokurzov, ktoré
prekonajú vzdialenostnú bariéru a budú dostupné všetkým a všade.
Ľudí najviac zaujíma: Najväčšmi nás prekvapilo, keď sa začali
vypredávať kurzy šitia na stroji a háčkovania. Čakali sme, že ľudí
bude viac zaujímať, ako sa zdokonaliť v Exceli, napísať dobrý
životopis alebo ako rozbehnú biznis na internete. Najviac teda letia
kurzy praktické, s názornými ukážkami činností a workshopy,
z ktorých si účastníci odnášajú nejakú zručnosť. Tento dopyt
pravdepodobne vyplýva z nedostatku takejto praktickej výučby
počas školy. V súčasnosti tiež pozorujeme trend domácich a ručne
usmev_miau_10.pdf
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vyrobených vecí (homemade a handmade). Či už ide o vlastnú
kabelku alebo šperk, ľudia sa radi naučia, ako si vyrobiť
veci podľa vlastného gusta. Vzhľadom na vysoký záujem
o praktické kurzy by sme chceli v budúcnosti ponuku v tejto
sfére rozšíriť, a preto aktívne hľadáme nových lektorov.
Najväčšie zadosťučinenie: Pre mňa osobne tkvie v myšlienke,
že dávame ľudom možnosť zlepšiť svoje životy. Veľakrát sú
kurzy vedené tak, že pomáhajú účastníkom budovať nové
priateľské vzťahy s okolím, ukážu, ako žiť plnohodnotnejšie.
Veríme, že práve alternatívne metódy výučby budú aj v
budúcnosti jedným z hlavných pilierov moderného vzdelávania.
Ja a moje vzdelanie: Osobne mám ku klasickému vzdelaniu
veľmi blízko. Pochádzam z učiteľskej rodiny, vždy som
dbala na dobré známky a prednedávnom som si dokončila
doktorát v odbore medzinárodných vzťahov. Počas všetkých
tých rokov na školách mi však vždy niečo chýbalo, snáď
nejaká pridaná hodnota. Vzhľadom na fakt, že bežne si človek
v škole nemôže určiť, čo sa chce učiť a čo nie, musí (aspoň
podľa mňa) hľadať aj alternatívy mimo školských lavíc. Ja
som ich našla vo výtvarných a jazykových kurzoch a neskôr
v učení cudzích jazykov, čo mi prinieslo popri škole aj prvé
skúsenosti na trhu práce. Ako sa vraví, v dnešnej dobe chce
zamestnávateľ od čerstvého absolventa minimálne desať
rokov praxe, takže sa treba obracať už v ranom veku.
Nový predmet v školských osnovách: Myslím si,
že dnešnému mladému človeku chýbajú praktické
zručnosti, ktoré sa nemá kde naučiť, pokiaľ nechodí
na odborné školy. Na základnej škole by som
v budúcnosti veľmi rada videla Domáce práce, Časový
manažment a nejaké DIY (Do It Yourself) projekty...
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