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Naše výsledky v číslach a príbehoch

Vytvárame komunitu lídrov, ktorí spoločne
pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby
raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.
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PRÍHOVOR

Príhovor

Stanislav
Boledovič
CEO Teach
for Slovakia
Školstvo sme za posledných 30 rokov nechali trestuhodne upadnúť. V porovnaní so svetom sme na chvoste vo výsledkoch v matematickej či čitateľskej gramotnosti. Naše deti nerady chodia do školy. A sme
obzvlášť bezzubí v pomoci tým deťom, ktoré majú z
rodiny slabú štartovaciu pozíciu vo vzdelávaní. Iba sa
prizeráme, ako mnohé nechodia do škôlok, nevedia
dobre po slovensky, ako im doma nemá kto pomôcť s
domácimi úlohami, ako už od prvého ročníka zažívajú
neúspech za neúspechom. Prizeráme sa, ako tieto
deti od malička vyrastajú takmer bez šance v škole a
v živote uspieť.
Je našou zodpovednosťou toto zmeniť. Otázkou je
ako. Čo môžeme urobiť pre zmenu?
Preto som bol nadšený, keď som v zahraničí natrafil na
program Teach For All, ktorý už v mnohých krajinách
dokázal z občianskej roviny prispieť k pozitívnym
zmenám na úrovni škôl i celého systému. A tak sme
po dvoch rokoch príprav, podľa medzinárodnej licencie, plní entuziazmu v roku 2014 naštartovali Teach
for Slovakia s jasným cieľom – pritiahnuť čo najviac
schopných ľudí k téme zmeny školstva. Aby vzdelávací systém najprv prácou v teréne počas dvoch rokov
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spoznali, priniesli do škôl a sociálne znevýhodnených
komunít svoje nadšenie a talent. A potom, vybavení
touto skúsenosťou, sa posunuli do rolí, odkiaľ sa budú
usilovať o väčšie zmeny – prácou na ministerstvách,
vo vlastných organizáciách, v biznise či politike, a,
samozrejme, aj v samotných školách či na úrovni zriaďovateľov škôl.
Teach for Slovakia sme založili s nádejou, že keď
postupne v priebehu 10 rokov pritiahneme do školstva a komunity Teach for Slovakia 1000 výnimočných
mladých ľudí, tak tým výrazne prispejeme k zmene
neutešeného stavu.
Po prvých piatich rokoch sme do Teach for Slovakia
zapojili z viac ako tisícky prihlásených prvú takmer
stovku ľudí, ktorí sú dnes zväčša len pár rokov po
vysokej škole, na začiatku svojej cesty. No sledujúc
ich príbehy a výsledky sa mi zdá, že keď vytrváme, a
bude nás desaťkrát viac, dokážeme spoločným úsilím
s ďalšími organizáciami, učiteľmi i politikmi zlý stav v
školstve postupne zmeniť.
Posúďte z našich príbehov sami.
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O TEACH FOR SLOVAKIA

O Teach for Slovakia
V roku 2014, s oficiálnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky sme na Slovensko priniesli
úspešný medzinárodný program Teach For All, ktorý
dnes funguje už v 50 krajinách sveta (u nás pod
názvom Teach for Slovakia).
Hlavnou myšlienkou programu Teach For All je pritiahnuť tých najschopnejších mladých ľudí do školstva
a získať ich talent a energiu pre zlepšovanie kvality
vzdelávania a to s dôrazom na žiakov, ktorí výrazne
zaostávajú najmä z dôvodov, ktoré sú často spôsobené sociálnym prostredím, v ktorom vyrastajú. Počas
svojej 30 ročnej histórie si program vybudoval unikátnu expertízu v inovatívnych metódach vzdelávania,
s ktorými je možné dosiahnuť viditeľné zlepšenie vo
vzdelaní a životných vyhliadkach žiakov aj zo sociálne náročných podmienok. Tieto inovatívne postupy
sme cez Teach for Slovakia priniesli aj na Slovensko
a v partnerstve s riaditeľmi a vedením škôl sa usilujeme prinášať tieto inovatívne metódy do našich škôl
často v tých najnáročnejších podmienkach.

Úspech programu je založený na tom, že účastníci zapojení do programov Teach For All musia splniť veľmi náročné výberové kritériá, kde výberovým
procesom prejde len približne 1 z 10 prihlásených.
Následne absolvujú komplexný intenzívny dvojročný
školiaci a podporný program vo vzdelávacích metódach Teach For All. Vďaka svojmu talentu a vysokému
nasadeniu v triede i mimo školy, ako aj extra podpore
zo strany programu dokážu počas svojho pôsobenia
v škole často zlepšiť vzdelanie a životné vyhliadky
mnohých žiakov, byť partnerom riaditeľovi v rozvoji
celej školy, ako aj zdieľať získané know-how s ostatnými kolegami.
V neposlednom rade takto spoznávajú realitu školstva
a vidia, čo nefunguje i ako sa to dá zmeniť. Po týchto
úvodných 2 rokoch v role učiteľa si títo ľudia hľadajú
spôsoby, ako ďalej môžu pomôcť zlepšiť školstvo na
systémovej úrovni. V zahraničí sa preto veľká časť

z nich zapája do tímov zriaďovateľov škôl, do tímov
ministerstva školstva alebo sa sami púšťajú do politiky. Na Slovensku prví z ambasádorov pôsobia napríklad v Inštitúte vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, na Úrade Košického samosprávneho kraja alebo
na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Účastník programu Teach for Slovakia
je človek, ktorý prešiel naším prísnym výberovým procesom a preukázal napríklad tieto
kompetencie: schopnosť riešiť problémy, nadväzovať a budovať vzťahy, prijímať a dávať
spätnú väzbu, myslieť a realizovať svoje plány
organizovane. Je to aktívny absolvent vysokej
školy, u ktorého vidíme potenciál viesť zmeny
najprv na úrovni triedy, neskôr na úrovni školy
a systému, aby raz všetky deti mali šancu v
živote uspieť.
Všetkým účastníkom poskytujeme intenzívny,
full-time dvojročný program osobnostného a
profesionálneho rozvoja s inšpiratívnou komunitou a s každodennou šancou mať pozitívny
dopad.

Ambasádor Teach for Slovakia
je každý účastník, ktorý úspešne absolvoval dvojročný leadership program Teach for
Slovakia. Absolventi v predchádzajúcich rokoch
položili základy ambasádorského programu,
ktorý má byť aktívnym hnutím. Zo svojich pozícií na ministerstve školstva, štátnych úradoch
a svojich vlastných iniciatív a organizácií chcú
spoločne viesť ďalej zmeny, ktoré prispejú k
spravodlivejšiemu a lepšie fungujúcemu vzdelávaniu a školstvu.
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Poslanie
Teach for Slovakia
„VYTVÁRAME KOMUNITU LÍDROV, KTORÍ SPOLOČNE PRACUJÚ NA
ZMENÁCH V ŠKOLÁCH I MIMO NICH, ABY RAZ VŠETKY NAŠE DETI MALI
ŠANCU V ŽIVOTE USPIEŤ.“

Čo to pre nás znamená?
“… ABY RAZ VŠETKY NAŠE DETI MALI ŠANCU V
ŽIVOTE USPIEŤ”
• Deti a ich šanca v živote uspieť je hlavným zmyslom,
prečo robíme to, čo robíme.
• Sme tu, pretože sa snažíme vyriešiť problémy spojené s nízkou kvalitou vzdelávania na
Slovensku – najmä s nerovnosťou vo vzdelávaní,
ktorá nedáva všetkým deťom šancu uspieť. Všetci
členovia nášho tímu (účastníci, ambasádori, realizačný tím a správna rada) sa vo svojej práci usilujú
aktívne prispievať k dosahovaniu tohto cieľa.
• Naša identita, hodnoty a značka sú založené na
riešení problémov detí.
• Chceme upozorňovať na problémy, zdieľať a podporovať riešenia, byť obhajcom potrebných zmien a
vytvárať a posilňovať vzťahy s inými zainteresovanými stranami, ktoré sa snažia dosiahnuť rovnaký cieľ.

POZNÁMKY O LÍDERSTVE
• Líderstvo znamená pre nás oveľa viac ako iba zručnosti
potrebné k vedeniu tímu, ako sú napr. prezentačné
zručnosti, správne plánovanie si času alebo zručnosť
vyjednávania. Líderstvo, ktorému sa učia účastníci
nášho programu, je založené na ochote obetovať sa
vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech
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“VYTVÁRAME KOMUNITU LÍDROV, KTORÍ SPOLOČNE PRACUJÚ NA ZMENÁCH V ŠKOLÁCH I MIMO
NICH...”
• Na to, aby sme zlepšili vzdelávanie, vyhľadávame a
zapájame do programu schopných ľudí a pomáhame im rozvíjať ich líderský potenciál.
• Vytvárame z týchto lídrov komunitu, lebo vieme, že
izolovaní takúto zmenu sami nedokážu uskutočniť.
Preto našich účastníkov a ambasádorov* vedieme k
tomu, aby konali a komunikovali s pokorou a podporujeme ich v tom, aby rozvíjali vzťahy a partnerstvá s ľuďmi a inštitúciami, ktorí:
• sú experti v oblastiach, ktoré považujeme za
kľúčové pri riešení týchto problémov,
• sú priamo dotknutí týmito problémami (učitelia, rodičia, deti),
• majú výrazný dopad na smerovanie systému
školstva (riaditelia, politici, úradníci,..)
• a spoločne porozumeli príčinám týchto problémov
a spoločne hľadali riešenia.
• My ako Teach for Slovakia tím tiež rozvíjame tieto
vzťahy a partnerstvá (zdieľanie vedomostí, vytváranie spoločných iniciatív, ...)

iných a podniknúť zodpovedné kroky na odstránenie
problémov, ktoré sme nespôsobili.
• Veríme, že náš program rozvíja práve tento typ líderstva. Aj preto si myslíme, že vynikajúci učiteľ je zároveň
vynikajúcim lídrom.

ŠTRUKTÚRA
ORGANIZÁCIE
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Štruktúra organizácie
Vedenie Teach for Slovakia
Stanislav Boledovič

Ivan Pružinec

Flo Symington-Maar

CEO

COO

Je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Pôsobil desať
rokov vo finančnom sektore, najskôr v poradenskej spoločnosti McKinsey & Company,
neskôr spoluzakladal slovenskú poradenskú
firmu Aspiro. Má dve dcéry a rastúce obavy
o budúcnosť krajiny, a preto sa posledné
roky naplno venuje iniciatívam spoločenských zmien v oblasti vzdelávania, ktorého
(ne)kvalita má najväčší vplyv na budúcnosť
krajiny. Je spoluzakladateľom Nexterie a priniesol na Slovensko medzinárodné programy Global shapers a Teach For All. Aktuálne
pôsobí ako CEO Teach for Slovakia. Pred
rokmi bol tiež hovorcom predvolebnej kampane A Dosť! pre zmenu školstva.

Študoval na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti P&G na Slovensku, v Maďarsku,
Českej republike, vo Veľkej Británii, v Poľsku
na viacerých pozíciach ako Sales Manager,
Business Unit Director, Country Managing
Director a od roku 2015 bol Commercial
Director P&G pre stredoeurópsky región. Bol
predsedom predstavenstva Slovenského
združenia pre značkové výrobky. Následne
sa ako partner spolupodieľa v slovenskej
spoločnosti Powerlogy, ktorá sa venuje
funkčným potravinám. Je tiež zakladateľom
konzultantskej spoločnosti BELEVE. Od roku
2017 pôsobí ako výkonný riaditeľ Teach for
Slovakia.

participants and ambassadors
program director
Vyrástla v Bath v Anglicku. Študovala na
Cambridge University a absolvovala
program Teach First v škole s vysokým počtom žiakov, ktorí žiadali o azyl, žiakov z imigrantských rodín a žiakov, ktorí žili v rodinách
v generačnej chudobe. Vďaka tejto skúsenosti si vybudovala neskutočné organizačné, analytické a improvizačné zručnosti, ako
aj odhodlanie urobiť čokoľvek pre “jej” deti,
vďaka ktorým už ako vedúca oddelenia vedy
na škole zvýšila výsledky žiakov na GCSE z
22% na 94%. Má vyštudovaný Master’s in
Leadership z Institute of Education. V 2012
začala koučovať riaditeľov škôl najprv vo
Veľkej Británii a neskôr v Indii. Následne
pripravovala účastníkov programu v Teach
for Thailand a aktuálne pôsobí v Teach for
Slovakia ako šéfka účastníckeho a ambasádorského programu.

Správna rada Teach for Slovakia
Daniel Bútora

Ján Hero

Stanislav Boledovič

Školiteľ a kouč manažérov a manažér siete
škôl C.S.Lewis. V minulosti pôsobil ako riaditeľ slovenského vysielania rádia Slobodná
Európa.

Poradca štátneho tajomníka ministra školstva. Je zakladajúcim riaditeľom rómskeho
gymnázia v Kremnici.

Sociálny podnikateľ vo vzdelávaní, (spolu)
zakladateľ Nexterie, Učiteľ 2020, A Dosť!,
Teach for Slovakia.

Matej Sapák

Alena Kanabová

Riaditeľka základnej školy Félix a členka
manažmentu Slovenskej komory učiteľov.

Riaditeľ školy Leaf Academy. V minulosti
pôsobil aj ako poradca na ministerstve školstva a financií.

Senior manažérka Accenture, kde riadi aj
aktivity spoločenskej zodpovednosti firmy.

Daniel Laco

Mária Perignáthová

Spolumajiteľ školiacej firmy FBE, predseda správnych rád základnej školy Narnia a
gymnázia C.S.Lewisa. V rámci zduženia D3
podporuje programy rozvoja lídrov.

Analytička na Inštitúte vzdelávacej politiky Ministerstva školstva. Ambasádorka
Teach for Slovakia, ktorá pôsobila 2 roky v
Základnej škole vo Svite.

Barbora Ruščin

Viera Kalmárová

Manažérka v Tatra banke.

Hlavná štátna školská inšpektorka.

Anna Chlupíková

Federika Plesník
Koučka, lektorka a manažérka, v minulosti
pôsobila ako riaditeľka vydavateľstva časopisu .týždeň, či relácie .pod lampou.

Matúš Horváth
V Slido má na starosti People Operations a
snaží sa dokázať, že aj zo Slovenska sa dajú
robiť svetové veci.
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PROBLÉMY
V OBLASTI VZDELÁVANIA

Akým problémom v oblasti
vzdelávania čelíme na Slovensku?

Wendy
Kopp
zakladateľka Teach
for America

Tretina 15-ročných mladých na Slovensku
nemá ani základnú úroveň čitateľskej gramotnosti.

Takmer každý piaty žiak končí základnú
školu bez základnej čitateľskej a matematickej
gramotnosti a bez schopnosti porozumieť
jednoduchých prírodným a fyzikálnym javom.

Žiaci sa v našich školách necítia dobre a
patria k najmenej šťastným vo svete. V porovnaní so 65 krajinami, ktoré sa zúčastnili testovania PISA, sa slovenskí žiaci ocitli na 63 mieste.

Nikde inde vo svete nemá taký vplyv na
výsledky žiakov v matematike rodinné zázemie a prostredie, v ktorom žijú, ako u nás na
Slovensku.

Chudobní žiaci na Slovensku cítia slabšiu
motiváciu byť úspešnými ako žiaci z lepších
rodín. Tieto deti častejšie ukončia základnú
školu ešte pred deviatym ročníkom.

Najlepší študenti nemajú záujem o učiteľstvo, ako vysnívanú kariéru by ho volilo len pre
mizivé 1% maturantov.

„Téma vzdelania a rovnosti príležitostí je
veľmi komplexný problém a myslíme si, že
odpoveď musí byť rovnaká ako pri iných
náročných výzvach – treba na to nasadiť
našich najlepších ľudí. “

Slovensko je v diskriminácii detí pri opakovaní ročníka druhé najhoršie vo vyspelom
svete. Pravdepodobnosť pre deti zo znevýhodneného prostredia, že prepadnú – oproti
deťom s rovnakými výsledkami v prírodných
vedách a čítaní, je na Slovensku druhá najvyššia.

Aké riešenie prináša Teach for Slovakia?
Vyhľadávame schopných, iniciatívnych a charakterných ľudí, ktorí majú líderský potenciál. Študovali
manažment, informatiku, ekonómiu, medzinárodné
vzťahy, učiteľstvo, právo a ďalšie odbory na Slovensku
aj na prestížnych zahraničných univerzitách. Majú aj
pracovné skúsenosti, zakladali a viedli rôzne projekty
a iniciatívy.
V Teach for Slovakia počas dvoch rokov prejdú intenzívnym programom. Ten predstavuje takmer 400
hodín tréningov mäkkých zručností a pedagogických
kompetencií a 90 hodín osobného mentoringu.
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Účastníci si rozvíjajú svoje zručnosti, získajú autentickú skúsenosť zo škôl, v ktorých pôsobia ako učitelia,
prehĺbia si svoje vedomosti o fungovaní vzdelávacieho systému na Slovensku. Už počas týchto dvoch
rokov majú priamy dopad na život detí a komunity,
kde pôsobia.
Po úvodných dvoch rokoch sa z nich stávajú ambasádori, ktorí víziu Teach for Slovakia - aby raz všetky
deti mali šancu v živote uspieť- nesú ďalej. Vo svojich
kariérach na ministerstve školstva, v biznise alebo
neziskovom sektore či v školstve, sa stávajú motormi
systémových zmien.

TEACH FOR SLOVAKIA
V ČÍSLACH

5 ROKOV
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Teach for Slovakia
2014-2019 v číslach

22

10 000

80

10

9

8

1 860

190

Počet zapojených škôl

Počet detí, na ktoré sme Počet aktuálnych účastníkov
mali dopad
a ambasádorov Teach for
Slovakia

Počet ambasádorov Teach
Počet príspevkov ľudí
for Slovakia, ktorí po 2
z Teach for Slovakia na
rokoch v školách pôsobia na
najväčšej slovenskej
pozíciách vo verejnej správe konferencii vo vzdelávaní
(ministerstvá, VÚC)
“Učíme pre život”

Počet prihlásených ľudí
do Teach for Slovakia za
posledných šesť rokov

Počet členov komunity
Change for Slovakia

Počet založených
vzdelávacích a neziskových iniciatív a organizácií ambasádormi
Teach for Slovakia

67

Projekty na podporu a rozvoj škôl a komunít, ktoré
rozbehli naši účastníci
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PROJEKTY NA PODPORU
A ROZVOJ ŠKÔL

Projekty na podporu a rozvoj škôl
a komunít, ktoré rozbehli naši účastníci
• Cestovateľsko-vzdelávací projekt

• Tréning pre kolegov učiteľov v Budimíri

• Bašavel v Keceroviach

• Interaktívna prehliadka k víťazstvu nad fašizmom

• triedyplnebuducnosti.sk

• Čitateľské kluby a knižnice v školách

• Workoutové ihrisko v Spišskom Štvrtku

• Školské žiacke parlamenty

• Školská čitáreň sv. Faustíny

• Cestovaním k poznávaniu sveta

• Kniha napísaná a vydaná spolu so žiakmi z

• a mnoho ďalších

Markušoviec

VIAC
O PROJEKTOCH

Kniha napísaná a vydaná spolu so
žiakmi z Markušoviec

Interaktívna prehliadka k víťazstvu
nad fašizmom

“Bol som tam už druhý rok. Napísaním knihy som reagoval na to, čo som videl v triede. Napríklad Ľubo vedel
veľmi pekne napomenúť spolužiakov v triede. Keď prišiel
poobede na môj krúžok, navrhol som mu, či by si nechcel
dať osobný cieľ, že by to skúsil robiť pravidelne. Ak dieťa
pochválite, oceníte ho, až tak žiari. Nadobúdal sebaúctu
a sebahodnotu. To ho povzbudilo, aby do toho išiel. Ale
nebolo to písanie ako také – rozprávali sme sa, zaznamenával som to a spoločne sme ich potom písali.”

“Správanie a názory mojich žiakov v kombinácii so situáciou na slovenskej politickej scéne ma prinútila rozmýšľať. Ako zasiahnuť čo najväčší počet ľudí? Ako nabúrať,
ovplyvniť a zmeniť plytké zmýšľanie, zahľadené do seba?
Vedela som, že Auschwitz a príbehy v ňom pochované
majú obrovskú moc priniesť zmenu. A na tejto myšlienke
som začala stavať a hľadať riešenie ako zasiahnuť, čo najviac ľudí v tom malom Spišskom Štvrtku.”

TOMÁŠ HORVÁTH, ROČNÍK 2015, PÔSOBIL NA ZŠ
MARKUŠOVCE.
Tomášovi žiaci z Markušoviec žijú v obrovskej chudobe
v rómskej osade. Poväčšinou nikto z nich nebol ďalej
ako ako v Spišskej Novej Vsi, ktorá je od Markušoviec
vzdialená sotva päť kilometrov. S Tomášovou pomocou
títo žiaci napísali knihu Môj príbeh, ktorú prišli pokrstiť
do Bratislavy. Kniha je zbierkou príbehov plných veľkých
cieľov, ktoré si žiaci nastavili na začiatku školského roka.
Tým, že žiaci písali knihu o sebe, svojich úspechoch (aj
zlyhaniach), učili sa seba-reflexii a zodpovednosti a stali
sa vzormi pre druhých. Vznikol tak jedinečný formát
rovesníckeho učenia, kedy sa žiaci navzájom inšpirujú,
a to aj po skončení ich školskej dochádzky.
„Na záver svojho príbehu chcem dokázať, že sa udobrím
s mojou mladšou sestrou. Musím jej prichystať prekvapenie, aby nevedela, že jej pomáham. Niečo, aby sme boli
spolu opäť zadobre. Už jeden rok nevie násobilku, no ja
ju viem. Pokúsim sa ju to naučiť.“ (O Veronike a Ľudmile,
ktoré pomáhali druhým)

KATKA KAŠICKÁ, ROČNÍK 2017, PÔSOBILA NA ZŠ
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Katka sa vynašla a spolu so svojifmi žiakmi pripravila
interaktívnu výstavu Na vlastnej koži, ktorú navštívila aj
široká verejnosť z obce. Výstava prinesla príbehy, praktiky
a atmosféru koncentračného tábora rovno do školských
tried a chodieb. Návštevníci okúsili rozdeľovanie obyvateľstva na židovské a nežidovské, výber pri príchode do
tábora a vypočuli si svedectvá ľudí, ktorí holokaust prežili.
Svoj nápad Katka prepojila s projektom organizácie
ETP Slovensko, kde pôsobí naša ambasádorka Veronika
Poklembová - Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť. Projekt
sa snaží zvýšiť povedomie o rómskej genocíde.
Okrem toho Katka oslovila aj ďalšiu organizáciu Post
Bellum. Pre deviatakov pripravili úžasný workshop
s názvom Rozhodovanie, ktorý prostredníctvom zážitku
otváral tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie.
Deviataci počas toho prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia
v Československu i na Slovensku.
“Ešte aj počas druhého dňa sa nieslo chodbami školy
ticho a rešpekt k obetiam. Z lavíc mojich šiestakov sa
ozývalo množstvo otázok na tému moci, manipulácie,
rasizmu či tolerancie. Robí mi radosť vidieť, ako sa deti
pýtajú a zaujímajú aj o tienisté stránky našej histórie,”
dodáva Katka.
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Čo o nás
povedali
“Teach for Slovakia má veľký spoločenský
význam, pretože je zameraný na vzdelávanie
detí so vzdelávacím hendikepom spôsobeným
prostredím, v ktorom žijú.”

Viera Kalmárová
Hlavná školská inšpektorka

“Pre mňa je Teach for Slovakia viera a nádej,
že ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska
a na osudoch detí a ktorí s tým vedia aj niečo
urobiť, bude čoraz viac. Lebo vďaka takýmto
ľuďom som tu teraz aj ja.”

Janette Motlová
Riaditeľka Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie

“Učiteľ z Teach for Slovakia je prínosom pre
našu školu, je to nový vietor. V Teach for
Slovakia sú mladí schopní ľudia, ktorí majú
úžasné nápady a strašne veľa energie a vedia
to prevteliť do činov. Takýchto ľudí by som
potrebovala na škole viac.”

Ľudmila Barlová
riaditeľka Základnej školy
v Špišskom Štvrtku

“Pani učiteľka Pavla Solivarská bola jedna z
najlepších učiteliek. Páčilo sa mi, že nás učila,
aby sme boli vytrvalí. Vždy, keď sme mali zlé
známky, opakovala nám, aby sme sa zlepšili
a že to dokážeme. Pripravovala pre nás super
aktivity na hodinách.”

„Verím, že Teach for Slovakia dokáže pomôcť
školstvu – jednak ukazuje, čo sa dá spraviť s
deťmi, jednak nám vychováva novú generáciu
lídrov pre školstvo.“

Andrej Kiska
bývalý prezident Slovenskej republiky

“Je to pomerne nevídané, aby sa k takémuto
niečomu ľudia po škole dostali a mohli sa veľa
naučiť a spoznať seba, ale hlavne rozvinúť ten
svoj leadership, ktorý budú do života potrebovať. Myslím, že Teach for Slovakia je fantastická príležitosť a pokiaľ ju využijete, budete mať
dvere otvorenejšie nielen do Google, ale aj do
mnohých ďalších spoločností.”

Rasťo Kulich
Country Manager Google
“Veľmi pozitívne vnímame to, že mladí ľudia,
ktorí pôsobia v tomto programe, sa potom
často uchádzajú aj o pozície, či už na ministerstve školstva, v organizáciách, ktoré pôsobia
v rezorte, či v iných verejných orgánoch na
Slovensku.”

Martina Lubyová
ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR

“Môj syn chodí do školy v Spišskom Štvrtku
necelé štyri mesiace a zrazu sa do nej teší. V
predchádzajúcej škole ho vyhlásili za ročníkového záškoláka, dochádzalo k šikane a nechcel
tam chodiť. Teraz domov prichádza s tým, že
chce niečo dosiahnuť, chce sa stať lekárom a
začal čítať knihy.”

Blanka Kováčová
matka žiaka účastničky Nikoly Pollákovej
(Teach for Slovakia, ročník 2018,
pôsobí na ZŠ Spišský Štvrtok)

Ljiljana Durdevič
žiačka Pavly Solivarskej (Teach for Slovakia,
ročník 2015, pôsobila na ZŠ Malacky)
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DOPAD NA
JEDNOTLIVCOV

Dopad na jednotlivcov
AKADEMICKÝ
POSUN

HODNOTY A ŽIVOTNÉ
NASTAVENIE

PRÍSTUP
K MOŽNOSTIAM

Akademický posun v konkrétnych
triedach cez školský rok
V spolupráci s organizáciou EXAM testing každoročne testujeme matematickú a čitateľskú
gramotnosť a vedomosti z matematiky a slovenského jazyka v triedach, kde učia naši účastníci. Aby sme vedeli odsledovať pokrok v triedach, porovnávame výsledky testov zo septembra s výsledkami z júna.

Matematická gramotnosť
Účastníčke Katke Kašickej sa s jej piatakmi v matematickej gramotnosti podaril v priebehu jedného školského roka výrazný
posun. V jednotlivých kompetenciách v rámci matematickej gramotnosti sa jej žiaci najviac posunuli v schopnosti nájsť súvislosť
medzi danými pojmami a určiť pojem, ktorý medzi ne nepatrí, v
schopnosti nájsť všetky možnosti (propedeutika kombinatoriky)
a v schopnosti objaviť vzťah medzi dvojicou pojmov.

Priemerné výsledky triedy
zo septembra 2017

19 %

Priemerné výsledky triedy
z júna 2018

57,3 %

Priemerné výsledky triedy
zo septembra 2017

41 %

Priemerné výsledky triedy
z júna 2018

60 %

Čitateľská gramotnosť
Podobný výrazný posun v oblasti čitateľskej gramotnosti sa
podaril dosiahnuť účastníčke Zuzke Sojkovej na ZŠ Kecerovce
so svojimi ôsmakmi dosiahnuť. V jednotlivých kompetenciách
v rámci matematickej gramotnosti sa jej žiaci najviac posunuli
v schopnosti čítať s porozumením, nájsť informácie explicitne
vyjadrené v texte, vyvodiť informácie implicitne prítomne v
texte a zlepšila sa aj znalosť žiakov bežného obrazného pomenovania.

14

5 ROKOV
TEACH FOR SLOVAKIA

Posun, kde ho nikto nečakal

Matematika

Anka učí na ZŠ v Rokycanoch v malotriedke. Výsledky svojich žiakov v EXAM testovaní ju prekvapili. V jej triede totiž sedia aj žiaci,
ktorí boli v minulosti diagnostikovaní ako žiaci s podpriemerným
intelektom a boli zaradení do špeciálnej školy. Po odhalení podvodov a chýb pri diagnostike prešli cez nové vyšetrenia, kde sa
ukázalo, že ich miesto je v bežnej škole.

Priemerné výsledky triedy
zo septembra 2017

25 %

Priemerné výsledky triedy
z júna 2018

63 %

Slovenský jazyk

Pre mňa ako pre učiteľku nie sú výsledky tohto roka,
nášho posunu a impactu o tabuľkách a dátach. Sú o tom,
že mi Alanka povie: „Pani učiteľka, s Janíkom sa už dá
hrať, on už deti vonku nebije“.

Priemerné výsledky triedy
zo septembra 2017

16 %

Priemerné výsledky triedy
z júna 2018

61 %

Anna Dušenková, ročník 2018, ZŠ Rokycany

Posun žiakov na Letnej škole
Teach for Slovakia
Každý rok organizujeme aj Letnú školu počas letných
prázdnin. Je súčasťou prípravy nových účastníkov, ktorí
sa v nej učia, ako viesť žiakov v triedach. Deti majú
doobeda vyučovanie v predmetoch matematika, slovenský jazyk, prírodné a spoločenské vedy.

V rámci výsledkov našich testov sa žiaci letnej školy za
dva a pol týždňa posunuli v čitateľskej gramotnosti
o toľko, ako je bežný posun u žiakov za obdobie pol
roka.
Spätná väzba z minulých rokov ukazuje, že Letná škola
pomohla žiakom pri nástupe do školy v septembri.
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Pán učiteľ je
pre nás taký
Kamoš Obor
Michal Rybár patrí do ročníka 2017 a učí na druhom
stupni Základnej školy v Seni na východe Slovenska.
Učí telesnú výchovu, angličtinu či matematiku, ale najviac sa venuje informatike. Pod jeho vedením sa žiaci
učia programovať a na krúžku stavajú z lega roboty.
Michal študoval matematiku a informatiku na
University of Bristol. Päť rokov strávil výskumom v teoretickej informatike na inštitúte IST Austria. Vrátil sa na
Slovensko, lebo má svoju krajinu veľmi rád a veľa mu

dala. Cez program Teach for Slovakia sa snaží podporiť
zmenu k lepšiemu, lebo verí, že nestačí čakať, kým ju
urobí niekto iný. Dnes chce byť učiteľom, ktorého si
aspoň jedno dieťa zapamätá na celý život.

Aký je Michal učiteľ nám porozprávali jeho žiaci Natália, Ladislav a Gabriel. Títo traja žiaci sa minulý rok
vďaka nemu a dlhoročnej spolupráci programu Teach for Slovakia s europoslankyňou Janou Žitňanskou
dostali na pobyt v Štrasburgu, spojený s návštevou Europarlamentu.

AKÉ SÚ VYUČOVACIE HODINY PÁNOM UČITEĽOM?
Ladislav: Dosť zaujímavé... Je na nich sranda.
Gabriel: Napríklad, keď spravíme všetko, čo máme, tak
môžeme robiť dáku srandu...Na telesnej, keď spravíme
gymnastické zostavy, čo sú v osnovách, tak potom
môžeme ísť hrať futbal alebo iné pohybové aktivity.
Natália: On je taký hrozne aktívny na tých hodinách.
Ladislav: Pán učiteľ, keď niečo robí, tak on to robí na
100%.
Natália: No, skôr na 198 %.
Ladislav: A stále nás učí niečo nové. Na telesnej vždy
niečo, čo prospieva telu. Na matike nám ukazuje spôsoby, ako ľahšie vyriešiť nejaké ťažké úlohy.
ČO SI NA ŇOM VÁŽITE?
Natália: Dá sa s ním porozprávať. Je dôležité, ako sa k
nám správa učiteľ. On nám aj vysvetlí, keď niečo nevieme. Pomôže nám.
Gabriel: Zábava je s ním. Proste, nie je ani veľmi prísny...ani taký...opak prísneho. Na neho sa ani jedno zlé
slovo nedá povedať. Máme z neho pocit, že to je náš
kamoš. Kamoš Obor, ako ten film.
Ladislav: On, keď nás učí matiku, tak vidím, že on nás
chce dačo naučiť. Chce, aby sme dačo vedeli. A ide z
neho taká dobrá energia.
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NAVŠTEVUJETE AJ NEJAKÉ KRÚŽKY, KTORÉ
PÁN UČITEĽ ORGANIZUJE?
Gabriel: Máme s ním Lego krúžok. Teraz napríklad
riešime letnú ligu a tam sú zadané úlohy, ktoré musíme
odovzdať do dvoch týždňov. Musíme postaviť robota,
ktorý musí spraviť to, čo je zadané. Takže programujeme a staviame. A keď niečo nevieme, tak nám vždy pán
učiteľ pomôže.
ČO STE SA NAJDÔLEŽITEJŠIE NAUČILI
OD PÁNA UČITEĽA?
Natália: Programovať. To je úplne nové, to sme ešte
nikdy nemali. Sme nevedeli, čo to vlastne je.
Ladislav: Keď s nami prvýkrát programoval dačo, tak
ja som úplne bol mimo. Pán učiteľ vybavil, že prišla za
nami pani z IBM, čo programuje.
Gabriel: On organizuje také besedy zaujímavé, aj niekto z Esetu tu bol.
Ladislav: A berie nás na zaujímavé výlety, exkurzie.
Gabriel: Aj na hokej.
Ladislav: A teraz nás chce zobrať do Tatier, na túru.
Natália: A boli sme všetci traja aj vo Francúzsku, v
Štrasburgu.

DOPAD NA
TRIEDY

5 ROKOV
TEACH FOR SLOVAKIA

Dopad na triedy
PRE AKADEMICKÝ ÚSPECH JE DÔLEŽITÁ KULTÚRA V TRIEDE. TÁ VPLÝVA AJ NA HODNOTY A MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE KOLEKTÍVU. VYSOKÉ OČAKÁVANIA ALEBO
PODPORA BEZ OHĽADU NA PÔVOD A ZÁZEMIE ŽIAKOV SÚ V NAŠOM PRÍSTUPE KĽÚČOVÉ. KAŽDÝ ÚČASTNÍK NASTAVUJE PRE SVOJU TRIEDU INDIVIDUÁLNY CIEĽ,
NÁSTROJE MOTIVÁCIE A SPOLOČNE S MENTOROM KONZULTUJÚ SPÔSOB, AKO TIETO
CIELE SO ŽIAKMI DOSIAHNUŤ.

Panorama testy a klíma v triede
Testovanie Panorama pomáha merať a lepšie porozumieť procesu učenia na sociálno-emocionálnej úrovni, teda nielen na základe akademického progresu. Špeciálne
navrhnuté Panorama testy pre partnerské organizácie v sieti Teach for All nám pomáhajú
sledovať a vyhodnocovať klímu v triede a efektívnosť vyučovania.
Prvý stupeň (percento vyjadruje podiel žiakov, ktorí s tvrdením súhlasili)
Učiteľ má vysoké očakávania na mňa

87 %

Rozumiem, čo som sa naučil

84 %

Pestovanie povzbudzujúcich a podporných vzťahov

83 %

Názory a prínos žiakov majú hodnotu

83 %

Učiteľ si overuje, či žiaci porozumeli učivu

83 %

Vplyv, ktorý sa dá ťažko zmerať
Zuzka Sojková učila v škole v Kecerovciach. Do školy
tu chodia výlučne rómske deti z okolitých obcí. Veľa
z nich sa už v malom veku ocitá v komplikovaných
situáciách – či je to slabé sociálne pozadie, skúsenosti
s opakovaním ročníka, rodič vo väzení, zaradenie do
špeciálnej školy či výchova starými rodičmi, lebo ich
biologickí rodičia na nich zanevreli.

V školskom roku 2018/2019 bola Zuzka triednou
piatakom, kde boli medzi deťmi obrovské rozdiely. V
triede sedeli žiaci, ktorí mali z EXAM testov necelé 3%
a iní zase 25%. Tí s najslabšími výsledkami začínali rok
v úplnej beznádeji a nechuti učiť sa.
“Na polroka prepadávali moje deti celkovo zo
sedemnástich predmetov. Pri dvoch deťoch sme
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mali dokonca situáciu, že zo šiestich klasifikovaných
predmetov prepadávali z piatich.” Zuzka o to viac so
svojou triedou pracovala od začiatku školského roka.
Nastavila žiakom ciele, snažila sa ich motivovať, riešili
spolu dochádzku do školy a doučovania.
Okrem akademických výsledkov chcela vo svojich žiakoch budovať aj ich vlastnú sebaúctu a angažovanosť.
Pomohla im na Medzinárodný deň Rómov zorganizovať bašavel. Malo naň prísť pár ľudí, nakoniec sa na
školstvom dvore zišla takmer celá obec. “Toto zvládli
skoro celé bez môjho zásahu.”
Postupne sa začali diať zmeny aj na úrovni známok.
Zuzkina práca, záujem a oddanie pre svoju triedu sa
vyplatili. Do štvrťročnej porady v apríli si takmer všetci
jej žiaci zlepšili prospech aspoň o stupeň. Žiačka, ktorá
prepadávala z piatich predmetov, zabrala na toľko, že

do konca školského roka nemala ani jednu päťku. Z
celej triedy nakoniec ročník opakovali len dvaja žiaci
zo zdravotných dôvodov.
V priebehu niekoľkých jarných týždňov Zuzkini žiaci
dosiahli ďalší veľký cieľ - zaplniť pochvalami triednu
knihu. Kým za prvý polrok si vyslúžili celkom štyri
pochvaly, od februára ich do apríla mali už celkom 46
pochvál od rôznych učiteľov.
Zuzka však stále mala pocit, že zlyháva. Trápilo ju,
že na jej škole je veľa detí, ktoré nepôjdu na strednú
školu, aj keby mohli, prípadne prepadnú, aj keď by
nemuseli.
Ku koncu roka dostala správu, že všetci deviataci, ktorým bola triednou predchádzajúci rok, sa prihlásili na
stredné školy buď s maturitou alebo výučným listom.

Hodnotenia Štátnej školskej inšpekcie

1

“

V školách s vyšším počtom rómskych žiakov zo znevýhodneného
prostredia hrozí fenomén white flight (biely útek). Rodičia detí
pochádzajúcich z majoritnej spoločnosti prepisujú svoje do škôl,
kde je detí z rómskych komunít menej alebo úplné minimum.
„V jednej ZŠ prispelo k zastaveniu odlivu žiakov do škôl v blízkom
okresnom meste rozhodnutie pedagógov zapojiť sa do projektu
Teach for Slovakia (ďalej TFS) a s pomocou dvoch učiteľov – účastníkov programu TFS – realizovať kvalitatívne zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese.“
- Hodnotenie v správe Štátnej školskej inšpekcie

2

“

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v ZŠ Turňa nad Bodvou, kde
od septembra 2017 až do júna 2019 pôsobila aj účastníčka Betka
Hrušovská:

„Silnými stránkami, ktorým sa na hodinách učiteľka intenzívne
venovala, boli sebaovládanie žiakov, ovládanie pravidiel triedy a
správanie sa podľa nich, vlastný dohľad nad plnením zadaných
úloh ako nástroj merania, aktívne zapojenie asistenta učiteľa do
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Z pozorovania na 5 vyučovacích hodinách vyplynulo, že učiteľka
z TFS kládla značný dôraz na rozvíjanie sociálnych kompetencií
žiakov, učila ich spolupracovať v priaznivej pracovnej atmosfére.“
- Hodnotenie v správe Štátnej školskej inšpekcie
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Prišla zmena
v podobe učiteľky,
ktorá zostane celý
rok a nevzdá to
Zuzana Leczo je matkou dvoch dcér, prváčky Aničky
a tretiačky Julky. Účastníčky programu Jana Juránková
a Martina Magdolen učia obe jej dcéry. Ako vníma
zmenu, ktorú priniesol program Teach for Slovakia
do bratislavskej Dúbravky, nám porozprávala v
nasledovnom rozhovore.

Vaše dve dcéry učia účastníčky programu Teach for Slovakia, Jana Juránková
a Martina Magdolen. Čo sa zmenilo pre
Vás, ako matku, po príchode nových učiteliek?
Pre mňa je osobnosť a kvalita triednej učiteľky prvoradá v školskom živote mojich
dcér. Na prvom stupni trávi triedna učiteľka
s deťmi väčšinu výuky. Nezáleží mi až tak
na budove školy, novom ihrisku, šatniach či
krásne vymaľovaných stenách.
Minulý školský rok sa v triede mojej staršej
dcéry, vtedy druháčky, vystriedali za jeden
školský rok tri triedne učiteľky. Nehovorím o
medzičase, kedy nemali žiadnu učiteľku a sa
suplovalo. Každá z týchto učiteliek mala iný
systém, iný prístup. Bolo to naozaj náročné
dcére vysvetliť, prečo pani učiteľka opäť
odchádza. Že to nie je jej chyba. S príchodom Teach for Slovakia teda prišla zmena
v podobe učiteľky, ktorá zostane celý rok a
nevzdá to. Môže to niekomu znieť pateticky,
ale pre mňa to bola veľmi dôležitá zmena.
Na začiatku tohto školského roka som išla
s malou dušičkou do školy zoznámiť sa s
novou pani učiteľkou mojej staršej dcéry
Julky. Hneď na prvom stretnutí pani učiteľka
Magdolen v úvodnom príhovore povedala,
že v každom dieťati je niečo zaujímavé,
niečo, čím vyniká medzi ostatnými. To považujem za zlomový moment, kedy som jej
začala dôverovať, že nielen na škole zostane,
ale že tento školský rok sme to vyhrali.
Mladšia, Anička, tento rok nastúpila do
prvej triedy k pani učiteľke Juránkovej. Pani
učiteľka Juránková učila Julku minulý rok
angličtinu. Julka ju mala veľmi rada, takže

sme vedeli, čo nás čaká. Sme šťastní, že
práve pani Juránkovú dostala Anička ako
vôbec prvú pani učiteľku v živote.
Čo sa zmenilo pre Vaše deti? V čom vnímate najväčší prínos prístupu učiteliek z
programu Teach for Slovakia?
Najväčší prínos vidím v tom, že pani učiteľky
ich práca baví. Dokonca robia veci, ktoré ani
nemusia. Napríklad pani učiteľka Magdolen
organizuje pre deti školu v prírode, ktorú
podľa osnov tento rok nemuseli mať. Ďalej
sa mi veľmi páči, že usporiadala v triede
lavice tak, aby deti videli nielen na ňu, ale
aj na seba navzájom. To sú detaily, ktoré
oceňujem. Je to niečo naviac.
Akým spôsobom učiteľky Jana a Martina
s deťmi pracujú?
Snažia sa v deťoch nájsť to, čo im ide, ukázať
to deťom a povzbudiť ich sebavedomie.
Dievčatá si robia domáce úlohy, pretože ich
to baví. Obe dcéry prišli na to, že chodia do
školy pre seba, nie kvôli pani učiteľke a rodičom. Samy sa dobre cítia, keď sa niečo nové
naučia. Pre mňa ako rodiča nie je dôležité,
aby sme mali ako škola najlepšie výsledky v
celoštátnych monitoroch alebo aby dievčatá
písali krasopisom a vedeli všetko naspamäť.
Pre mňa je dôležité, aby v nich nebola zabitá
túžba po vedomostiach, zvedavosť, odvaha
skúsiť nové veci či odvaha spýtať sa.
Bola by som nerada, aby to vyznelo tak, že
klasické pani učiteľky nepracujú s deťmi
rovnakým spôsobom. Len je tých učiteliek
málo a tento nedostatok podľa môjho názoru Teach for Slovakia rieši.

V čom vnímate najväčší prínos programu
Teach for Slovakia?
Na schôdzi mestského zastupiteľstva, kde sa
rozhodovalo o finančnej podpore mestskej
časti pre Teach for Slovakia, padol názor,
že školstvo je potrebné zmeniť celkovo.
Platové podmienky pre učiteľov, financovanie škôl a podobne. Že Teach for Slovakia
prináša riešenie nesystematické a krátkodobé. Súhlasím a fandím každému, kto
chce tieto zmeny presadzovať a situáciu rieši
systematicky a dlhodobo. Ale moje deti chodia do školy teraz. A teraz šikovné klasické
učiteľky, ktoré by chceli naše deti učiť, nie
sú. Teach for Slovakia ich dokáže zabezpečiť.
Akým výzvam učiteľky Teach for Slovakia
na škole čelili a ako sa im darí ich prekonávať?
Pani učiteľky z Teach for Slovakia dávajú
veľmi málo najavo, že prekonávajú nejaké výzvy. Vždy odchádzam z rodičovských
združení s pozitívnym dojmom a pocitom,
že všetko je možné.
Poradili by ste niečo účastníkom a účastníčkam programu Teach for Slovakia?
Určite si netrúfam radiť. Plne im dôverujem
a myslím si, že vedia, čo robia. Rada by som
im touto cestou za ich prácu a pozitívny prístup poďakovala, pretože ich rola je vo veku
našich detí veľmi dôležitá a pre nás rodičov
je veľkou úľavou, keď sa jej zhostí niekto
takto zodpovedne a s radosťou.
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Dopad na školy
BEH ŠKOLY A CELÝ ŽIACKY SVET V NEJ OBSIAHNUTÝ ZÁVISÍ OD KAŽDODENNÝCH ROZHODNUTÍ A MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ RIADITEĽA ŠKOLY. V TEACH FOR SLOVAKIA
VERÍME, ŽE PRE POZITÍVNY DOPAD NA ŠKOLÁCH TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ PRÍPRAVE A PODPORE ĽUDÍ, KTORÍ SÚ V ICH ČELE. PRETO S RIADITEĽMI ŠKÔL ÚZKO SPOLUPRACUJEME A VYTVORILI SME PLATFORMU KLUB RIADITEĽOV, KDE MÔŽU ZDIEĽAŤ
SVOJE SKÚSENOSTI, ČERPAŤ NOVÉ INŠPIRÁCIE A ZRUČNOSTI.

Klub riaditeľov
Pre viac ako 20 partnerských škôl a ďalšiu desiatku
spriatelených škôl programu Teach for Slovakia organizujeme ročne asi 5 Klubov riaditeľov. Sú určené pre
riaditeľov, no zväčša sú otvorené aj pre širšie vedenie
školy a iných učiteľov. Programy stretnutí sú zabezpečené kombinovane vlastnými príspevkami a externými
zaujímavými hosťami alebo inovátormi, ktorí vedia
priniesť inšpiráciu v oblasti pedagogiky, manažmentu
alebo zákonodarstva.
Tento rok sa intenzívne zaoberáme témou ochra-

ny detí v našich školách (Viera Kalmárová a Mária
Patakyová). V minulosti sme sa zaoberali témami
pochopenia rómskej menšiny (Janette Motlová), školských knižníc (Tibor Hujdič) alebo merania výsledkov
na školách (Romana Kanovská) a inými.
V dotazníku spätnej väzby, zameranom na dopad
Klubu oceňujú riaditelia veľmi pozitívne – 16 z 18 riaditeľov hodnotilo pri poslednom meraní v roku 2018
prínos Klubov veľmi až výnimočne pozitívne v rámci
spolupráce s TFS.

Európska spolupráca riaditeľov
- CERTI4Headmasters
Chceli sme čerpať z medzinárodného networku a obohatiť naše partnerské školy. Minulý rok preto odštartovala veľká medzinárodná spolupráca medzi troma
programami: Teach for Belgium, Teach First Deutschland
a Teach for Slovakia. Ide o projekt CERTI4Headmasters,
v ktorom sú zapojení najmä riaditelia škôl, v ktorých
pôsobia účastníci Teach for All programov.
Za slovenskú časť sa zapojili riaditelia partnerských škôl
Teach for Slovakia zo Spišského Štvrtka, Keceroviec a
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Veľkých Levár. Cieľom projektu je vytvoriť odporúčania
a konkrétne ukážky dobrej praxe pre riaditeľov škôl.
Riaditelia partnerských škôl zbierajú expertízu, ako čo
najefektívnejšie podporovať svojich učiteľov, uskutočňovať ich výber a poskytovať im ďalší tréning. „Na konci
projektu vznikne katalóg, ktorý skutočne pomôže riaditeľom v podpore ich kolegov v škole,“ hovorí jedna zo
zúčastnených riaditeliek.
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Spolupráca so školami
Teach for Slovakia dnes spolupracuje s viac
ako dvadsiatimi školami a toto číslo bude v
budúcnosti iba rásť. Nie sme pre tieto školy
žiadnym lekárom ani ozdravným programom, chceme im hlavne priniesť tých najlepších účastníkov, ktorí by vhodne svojimi
talentami doplnili potreby, ktoré na našich
školách vznikajú. Hovoríme nielen o potrebách učenia konkrétneho predmetu, ale aj
mnohých ďalších pedagogických či líderských výzvach, ktoré naši účastníci pomáhajú riešiť.
Prirodzene sa stáva, že niektoré školy pustia
našich účastníkov, ale aj samotné TFS do
väčšej aktivity a umožnia nám alebo priamo nás prosia, aby sme im pomáhali školy
meniť. Vtedy napríklad účastník dostáva
možnosť zavádzať na škole nejaký nový pro-

jekt alebo metódu, ktorá sa dotýka aj jeho
kolegov, prípadne TFS je pozvané, aby pre
učiteľov pripravilo interaktívne vzdelávanie.
Ak to naša kapacita dovoľuje, tak s podobnými aktivitami vždy radi pomôžeme.
Veríme však, že na niektorých školách vieme
ísť ešte ďalej a spoločne preberať viac zodpovednosti za budúcnosť danej školy. Sú to
školy, kde dochádza k zintenzívneniu spolupráce, pretože podmienky nám to dovoľujú
– pre takúto školu špeciálne máme extra
finančnú podporu, funguje tam synergia TFS
s vedením školy a tiež spolupráca a porozumenie so zriaďovateľom či inými dôležitými
partnermi. Takýmto školám sa venuje špeciálne vyhradený zamestnanec TFS, ktorý
je partnerom pre riaditeľa, pomáhame im
nastavovať víziu školy a iné pedagogické a

administratívne procesy, pomáhame s extra
meraním, vzdelávaním pre učiteľov a hlavne
v takýchto školách máme väčší počet účastníkov, ktorí tam tvoria kritickú masu.
V každej našej partnerskej škole chceme
umožniť dopad našich účastníkov na jednotlivca a triedu a máme školy, kde chceme dosiahnuť dopad na celý systém danej
školy a tým pádom aj celej komunity, ktorej
súčasťou škola je. Preto hľadáme pre naše
partnerstvá školy, kde toto bude možné,
a zároveň naši účastníci dostanú možnosť
zažiť realitu slovenského školstva v podobe
nie nejakej kvalitnej výberovej školy, ale
typickej slovenskej školy s ťažkými výzvami.
- Roman Veverka, koordinátor Klubu riaditeľov

Ako hodnotia riaditelia zapojenie do programu Teach for Slovakia?
Tento program TFS je veľkým prínosom pre našu školu. Po roku spolupráce
môžem ako riaditeľka školy povedať, že
nás tento projekt posunul o kus ďalej v
inovácii či samotnom napredovaní školy.
Teším sa na ďalší ročník TFS. Ďakujem
za výborný prístup, organizáciu i formu
komunikácie.“

Gabriela Emrichová, ZŠ Malacky

Chcem sa poďakovať v mene svojom, pedagogického zboru a predovšetkým žiakov školy za možnosť zapojiť sa do programu TfS. Tento rok sme sa veľa naučili,
získali nový pohľad a väčší rozhľad na problémy nášho školstva. Čo je ale dôležitejšie, získali sme nádej, že situácia sa dá riešiť a existuje skupina nadšených,
kompetentných a silných ľudí, ktorí sa o to určite pokúsia. Držím palce do budúcna.

Andrea Deáková, ZŠ Turňa nad Bodvou
Považujem tento program za vynikajúci a verím, že „pohne“ v pozitívnom slova
zmysle s naším školstvom. Je mi cťou s vami spolupracovať.

Jana Bavoľárová, ZŠ Budimír
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Riaditeľka Základnej školy v Budimíri:
Najprv som musela vybudovať dôveru,
potom robiť zmeny
Jana Bavoľárová od roku 2010 pôsobí ako riaditeľka Základnej školy v Budimíri. Za
ten čas sa podarilo postaviť novú telocvičňu, materiálne zabezpečiť triedy, získať
moderné pomôcky pre žiakov ako tablety či 3D tlačiareň, ale taktiež prispieť k pozitívnej klíme na škole.
Momentálne sa prihlásila do koučingového kurzu a zlepšuje sa v cudzích jazykoch.
Verí, že aj v školstve je množstvo príležitostí, ktoré treba využiť. Nestráca čas sťažovaním sa, a preto sa jej pomaly darí budovať modernú školu.

Po vysokej škole sa zamestnala v Budimíri ako učiteľka geografie, občianskej náuky a
neskôr informatiky. V škole videla obrovský potenciál, no rokmi sa sama dostávala do
väčšej a väčšej rutiny. V tých časoch prišla nová reforma školstva, ktorá priniesla náročné
obdobie hľadania a tápania pri vytváraní školských vzdelávacích programov. Nechcela
sa už zmenám len prizerať, chcela k nim aktívne prispieť. Prihlásila sa do výberového
konania na miesto riaditeľky a podarilo sa jej uspieť. Potrebné zmeny však zavádzala
postupne a pomaly.
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Pomaly ďalej zájdeš - zmeny
musia prichádzať postupne
“Keď som nastúpila do funkcie, bolo toho veľmi veľa, čo
som chcela meniť. Určila som si priority, urobila plány,
komunikovala ich s kolegami a riadila sa zásadou pomaly
ďalej zájdeš. Ľudia všeobecne nemajú radi zmeny, lebo
prinášajú stratu istoty a bezpečia. Vzťahy v škole som
postavila na dôvere, ktorá sa budovala postupne a pomaly. Keď fungovala dôvera, mohli prichádzať zmeny.”
Na začiatku veľa investovala do materiálneho vybavenia
tried, kabinetov a do priestorov školy, aby boli príjemné
a estetické, aby sa všetci v škole cítili príjemne. Popri tom
pracovala na klíme školy, na vzťahoch v kolektíve. Spolu s
kolegami usporiadali prvé teambuildingy. Teraz sa spoločne stretávajú viackrát do roka, chodia do divadla, na
bowling či predĺžené víkendy v rôznych kútoch Slovenska.
Vzťahy sa zlepšili, prehĺbili, stali sa priateľskejšími a zlepšila sa komunikácia.
“Najviac hrdá som na to, že v škole mám skvelý tím ľudí,
ktorý sa dokáže nadchnúť pre nové veci. Máme pred
sebou ešte dlhú cestu. Niektorí už pochopili, že rýchla
doba, ktorú žijeme, má vplyv aj na deti. Niektoré z nich
majú, iné nemajú fungujúce zázemie. Majú svoje talenty,
ale aj svoje limity a obmedzenia. A s tým všetkým musíme
dieťa prijať, poskytnúť mu podporu a pracovať s ním.
Podpora musí siahať ďalej ako sú dvere triedy.”
Okrem učiteľov poskytuje podporu žiakom aj inkluzívny tím, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg, školský
psychológ a pedagogickí asistenti. Tím pomáha nielen
žiakom so špeciálnymi potrebami, ale aj učiteľom, ktorí
nemusia výzvam v triedach čeliť bez pomoci.

Zmysluplná vízia,
konkrétne kroky
Pred štyrmi rokmi sa pani riaditeľka rozhodla zapojiť školu
do programu Teach for Slovakia. Aj v tomto prípade zafungovala dôvera. Verila vízii programu, aj v silu myšlienky dať
šancu na úspech všetkým deťom bez rozdielu.
“Po štyroch rokoch v projekte je moja dôvera rovnaká,
umocnená praktickou skúsenosťou. Projekt pomáha
škole predovšetkým v podobe kvalitných učiteľov,
ktorí na sebe intenzívne pracujú a majú veľké nadšenie pre prácu s deťmi.”
V škole v Budimíri počas prvých dvoch rokov spolupráce
pôsobila účastníčka Mária Leitnerová. Bola triednou uči-

teľkou vtedajším piatakom a podarilo sa jej vytvoriť si silné
puto so žiakmi, rodičmi, ale aj kolegami na škole.
Po dvoch rokoch ju vystriedala Martina Matrtajová, ktorá
sa intenzívne venovala inovatívnemu vyučovaniu matematiky. Teraz sa na školu opäť vracia Mária, aby svoje deti,
ktoré sú teraz deviatakmi, pripravila na Testovanie 9 a
pomohla im dostať sa na vytúžené stredné školy.
“Mária je skvelá nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Veľmi
rýchlo zapadla do kolektívu, obľúbili sme si ju pre jej otvorenosť, skromnosť, ale zároveň profesionalitu a múdrosť.
Bola som nesmierne potešená, keď prišla s návrhom, že by
sa rada vrátila, aby triedu previedla deviatym ročníkom.
Povedala som si, že je to tak skvelá vec pre žiakov, a teda
určite nájdem spôsob, ako to urobiť.”

Akadémia riaditeľov
Jana Bavoľárová sa prihlásila aj do Akadémie riaditeľov. Akadémia riaditeľov je spoločným programom
Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia na podporu líderských a manažérskych zručností súčasných
a budúcich vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl. Krátkodobým cieľom je podporiť budovanie
týchto zručností u jednotlivých účastníkov, dlhodobým je
pomôcť vytvoriť sieť, komunitu takýchto riaditeľov a iných
vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, aby
sa vzájomne podporovali a boli tak skutočnými lídrami
zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.
“Akadémia riaditeľov je jeden fantastický projekt a
som nesmierne vďačná, že som jeho súčasťou. Získala
som veľa manažérskych a líderských zručností, osvojila si nové nástroje na vedenie ľudí aj na dávanie
spätnej väzby. V neposlednom rade som spoznala veľa
skvelých ľudí, ktorí sú pre mňa obrovskou inšpiráciou.
Sieťovanie je príznačné pre Teach for Slovakia a je
veľkým prínosom.”
V súčasnosti pani riaditeľka plánuje dokončiť víziu školy,
pracovať viac na charakterovom vzdelávaní žiakov a na
tom, aby sa deti viac cítili byť súčasťou školy. Väčšiu podporu chce dať učiteľom prostredníctvom mentoringu
a koučingu. Tiež chce pokračovať v budovaní školskej
komunity, napríklad prostredníctvom konferencií pre
rodičov.
Snaženie riaditeľov a riaditeliek, medzi ktorých patrí
aj Jana Bavoľárová, je dôkazom, že aj v nefungujúcom systéme sa dajú robiť pozitívne zmeny. Pomaly,
postupne, zdola. No výsledkom sú spokojní rodičia,
ocenení učitelia a žiaci, ktorí sa radi učia a chodia do
školy.
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AMBASÁDORSKÝ
PROGRAM

Na ceste
za systémovou zmenou
Ľudia, ktorí absolvovali náš 2-ročný účastnícky program, sa stávajú jeho ambasádormi. Dnes ich je už 45 a
položili základy ambasádorského programu, ktorý má byť aktívnym hnutím. Zo svojich pozícií na ministerstve školstva, štátnych úradoch a svojich vlastných iniciatív a organizácií a ďalších pozícií chcú ďalej spoločne
viesť zmeny, ktoré prispejú k spravodlivejšiemu a lepšie fungujúcemu systému okolo detí.

Akú majú ambasádori víziu?
Dnes viacerí ambasádori pôsobia na ministerstve školstva, VÚC Košice, Inštitúte vzdelávacej politiky ale aj v biznise
napríklad Maxman consultants, Pixel Federation alebo neziskových organizáciách (ETP Slovensko, KEPLA, EduBox,
Cesta mladých) a vzdelávaní ako učitelia alebo vývojári nových riešení do škôl (programovanie Emil, Greenpower
Slovensko).
S narastajúcim počtom absolventov programu Teach for Slovakia sa rozširujú aj ich vzájomné spolupráce na projektoch. Vďaka medzinárodnému rozmeru programu využívajú aj príležitosti na ďalšie vzdelávanie, inšpirácie a profesionálny rast aj v sieti Teach for All absolventov.
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Zažila chudobu detí v Británii a na východnom
Slovensku. Po Teach for Slovakia povedie etablovanú
neziskovú organizáciu bojujúcu s chudobou
Doktorandka zo Slovenskej technickej univerzity Veronika Poklembová zažila chudobu vo Veľkej Británii. Počas pôsobenia v programe Teach for Slovakia rozbehla
projekt čitárne pre deti na základnej škole v Bardejove a v súčasnosti pracuje na
pilotnom projekte druhošancového vzdelávania na východe Slovenska. Veroniku
si dlhoročná riaditeľka a zakladateľka ETP, etablovanej neziskovej organizácie vo
vzdelávaní a téme chudoby, vybrala ako svoju nasledovníčku a od budúceho roka
Veronika od nej prevezme riaditeľské miesto ETP.
Vyštudovala priestorové plánovanie na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Po skončení doktorandského štúdia išla ako
dobrovoľníčka na rok do Veľkej Británie, kde
pracovala v komunitnom centre v chudobnej štvrti Birminghamu.
„Bol to pre mňa zlomový rok, v tej práci
som sa našla. Ale vedela som, že nemôžem
byť dobrovoľníčka celý život a ťahalo ma to
domov. Na východ.“
Po návrate Veronika hľadala možnosti, ako
by mohla pracovať v oblasti komunitného
rozvoja na východe Slovenska.
„Teach for Slovakia som vnímala ako
komunitu spájajúcu aktívnych mladých
ľudí, ktorí chcú meniť našu krajinu k lepšiemu, čo mi bolo veľmi sympatické.
Program pôsobí aj na východe a spĺňal moju
predstavu o tom, čomu som sa chcela venovať. Zapáčilo sa mi to.“
Veronika prešla výberovým procesom
a v septembri 2016 nastúpila ako učiteľka
druhákov na Cirkevnej základnej škole sv.
Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke. Jej žiaci
pochádzajú z rôznych sociálnych pomerov,
z okolitých dedín či z blízkej osady. Viacero
žiakov žije v profesionálnych rodinách, čo
bola pre Veroniku nová skúsenosť. Počas
dvoch rokov nielen viedla a učila svojich
žiakov, ale rozbehla aj komunitný projekt
Čitáreň u sv. Faustíny.

benefičného behu. Napriek zlému počasiu
prišli celé rodiny, kolegovia, ľudia z komunity, aby pomohli získať financie. Projekt
spustili v máji 2017. Čitáreň slúži ako príjemné miesto na prečítanie či požičanie
kvalitných kníh, ale aj ako priestor, kde sa
stretáva komunita na rôznych, nielen čitateľských, akciách. Od septembra budú Čitáreň
s pomocou učiteľov viesť aj žiaci druhého
stupňa.

organizácie ju veľmi oslovila. ETP Slovensko
už takmer 20 rokov pôsobí v regióne
východného Slovenska. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia chudobných
rómskych komunít a cudzinci, ktorým ETP
pomáha zlepšovať podmienky pre život.
Organizácia je aktívna vo sfére sociálnych
inovácií v rôznych oblastiach – bývanie,
práca či vzdelávanie. Veronika v júli nastúpila do ETP už ako členka tímu.

V júni Veronika dvojročný rozvojový
program Teach for Slovakia úspešne dokončila. Rozhodla sa v napĺňaní vízie pokračovať
ako ambasádorka.

„Mám na starosti projekt druhošancového
vzdelávania na Luníku IX v Košiciach. Ostala
som teda v téme vzdelávania, len skupinka
žiakov, s ktorou teraz budem pracovať, je
vekovo staršia – mladí dospelí. Je to pilotný projekt. Beží aj v ďalších našich komunitných centrách v Rankoviach, v Starej
Ľubovni – Podsadku a vo Veľkej Ide. Asi to
nebude ľahké, ale teším sa na to.“
Ľahké neboli ani dva roky v programe.
Veronika je však vďačná za čas v Bardejove
a až spätne zisťuje, koľko veľa sa toho naučila a koľko vie využiť aj v terajšej práci.

„Ambasádorstvo je pre mňa o tom, že
budeme spolu pracovať nielen v našej
Teach for Slovakia komunite, ale hľadať
aj ďalších partnerov, aby sme mohli robiť
zmeny, ktoré budú mať dopad.“

Jeden človek môže
zmeniť svet, ale
nemôže to urobiť sám

„Kolegyňa mi spomenula, že už dávnejšie chcela vytvoriť čitateľský kútik. Škola
sa totižto pred časom presťahovala do
novej budovy a odvtedy funkčnú knižnicu
nemala.“

Na Slovensku dlhodobo zlyhávame vo vzdelávaní detí a mládeže zo znevýhodneného
prostredia. Najchudobnejšie deti často končia základnú školskú dochádzku ešte pred
deviatym ročníkom. Počas školy totiž viackrát opakovali ročník. Nepokračujú v štúdiu
na stredných školách s maturitou, čím si
výrazne znižujú šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Maturitou končí strednú školu
len 19% Rómov, z majoritnej populácie je
to 75%. Veronika chce túto situáciu pomôcť
meniť.

Spolu s kolegami si podali žiadosť o grant
Komunitnej nadácie Bardejov a zúčastnili sa

Po prvom roku v programe absolvovala
letnú stáž v ETP Slovensko. Práca v tejto

„Tieto dva roky hodnotím ako veľmi
obohacujúce. Bola to zrýchlená a intenzívna výmena energie, veľa som každý
deň odovzdala a veľa prišlo naspäť. Keď
o mojich dvoch rokoch v TFS niekomu
rozprávam, hovoria mi, aké zo mňa cítia
nadšenie. Vidia, že som tým žila naplno.“
Ostať v programe ako ambasádorka bola
pre Veroniku jasná voľba. Žiť naplno chce
aj ďalej. Vie však, že na naozajstnú zmenu
nestačí sama.
„Jeden človek môže zmeniť svet, ale
nemôže to urobiť sám. Skutočné zmeny
potrebujú čas, aby sa ukázali, ale čím viac
nás bude, tým skôr sa to podarí. Verím
tomu.“
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Chcela robiť niečo zmysluplné
a učiť sa od najlepších.
Aké boli dva roky, ktoré jej úplne
zmenili život?
Vždy rozmýšľala, či Slovensko nie je pre ňu príliš malé. Študovala
politické vedy a chcela sa politike venovať aj profesionálne.
Počas školy absolvovala niekoľko zahraničných pobytov a stáží.
Bezprostredne po štúdiu však jej život nabral nečakaný smer.
Dnes vedie vlastné organizácie, inšpiruje ďalších a popri tom
pracuje aj pre štát – Soňa Koreňová.

Bola si jednou z prvých účastníčok
programu Teach for Slovakia. Kam ťa táto
skúsenosť osobnostne posunula?
Som asertívnejšia, pokornejšia, vďačnejšia,
dokážem lepšie narábať so svojimi predsudkami a spoznala som novú kultúru. Vždy
som bola taký diplomatický, racionálnejší
typ človeka a moji žiaci ma doslova vyrušili
v mojom fungovaní. Naučila som sa lepšie zvládať vypäté situácia a teraz sa cítim
omnoho menej nekomfortne, keď lietajú
emócie.
Prečo si sa vôbec rozhodla do projektu
vstúpiť? Bol vtedy ešte, takpovediac, v
plienkach – vybrala si sa teda úplne do
neznáma.
Mala som tesne pred štátnicami a zaujal ma
slogan – Si dosť blázon?. Inak som nemala
poňatia do čoho sa púšťam. Niekedy je
lepšie nevedieť. Pamätám si, že pred prvým
výberovým kolom som skypovala s mojím
ocinom a on mi hovorí, že: „Soni a ty si si
všimla, že na tej stránke majú napísané, že
budeš učiť chudobné deti niekde na východe?“. Tak som mu vysvetľovala, že ide o
leadership program. Chcela som robiť niečo
zmysluplné a pritom sa učiť od najlepších.
Ako sa podľa teba program odvtedy zmenil?
Rozrástli sme sa z malej rodinnej komunity na veľkú taliansku rodinu. Podľa mňa
programu najviac pomohli skúsenosti
prvých kohort z terénu, pretože dovtedy
sme čerpali len z rôznych štatistických predpokladov a zahraničných premís. Dnes už
poznáme východ, západ, rómske komunity,
sídliskové školy, obecné školy, problémy
prvostupniarov a aj detí, ktoré ukončujú
svoju povinnú školskú dochádzku v šiestom
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ročníku na základnej škole. Príprava nových
účastníkov je vďaka tomu adresnejšia. Tiež
sme si už zodpovedali otázku, že na čo sa
v systéme chceme zamerať a na tom teraz
intenzívne pracujeme.
V rámci programu Teach for Slovakia si
dva roky učila v Plaveckom Štvrtku, prevažne deti z rómskych komunít. Akým
výzvam si počas tohto obdobia čelila?
Najväčšou výzvou pre mňa bolo pochopiť,
že som neprišla nikoho zachraňovať. V tejto
oblasti (učiteľstvo, sociálna práca, práca s
komunitami) som bola nová. Myslela som
si, že idem niekam, kde ma veľmi potrebujú
a mojou úlohou je všetkým pomôcť zlepšiť
ich život. V skutočnosti som si po dvoch
rokoch učenia odniesla pochopenie, že nie
som niečo extra, ale že sama mám ešte dlhú
cestu pred sebou.
Učitelia častokrát čelia rôznym systémovým problémom. Nízke platy, nedostatok financií vo vzdelávaní, nedostatočná
podpora pre učiteľov či nezmyselná byrokracia na školách. Ktoré považuješ ty za
tie najzávažnejšie?
Počas dvojročného programu som bola tak
zahltená každodennými učiteľskými povinnosťami, že som si ani nestíhala uvedomovať, že to, čo žijem, je väčšie ako ja.
Spočiatku som mala problém, ako si pripraviť svoje hodiny tak, aby deti vôbec so mnou
chceli tráviť čas v triede. To bola misia číslo
jedna – zaujať. V druhom kroku som potrebovala nájsť stratégie, ako deťom v obmedzenom čase odovzdať čo najviac vedomostí a zručností, vďaka ktorým sa v živote
nestratia. No a v poslednom bode, pre mňa
asi najnáročnejšom, ako ich nasmerovať tak,
aby aj po mojom odchode ostali motivova-

né, tvrdo pracujúce a s vierou v seba a svoje
schopnosti. Toto sú veci, s ktorými sa asi
bežne stretáva každý učiteľ.
Ako je to pri marginalizovaných komunitách, s ktorými pracuješ ty?
Pri marginalizovaných komunitách prichádza ešte ďalší rad problémov, ktoré si deti
vo svojich pomyselných batôžtekoch prinášajú a s ktorými je náročnejšie pracovať.
Pri komunitách na Záhorí je to nízka zaškolenosť detí pri nástupe do základnej školy.
Nemajú základné vedomosti a zručnosti zo
škôlky. Taktiež výskyt rôznych patologických
javov ako alkoholizmus, drogy, gamblerstvo,
záškoláctvo či nezdravý emocionálny vývoj
detí. Veľkým problémom je aj nízka hodnota
vzdelania s postojom: „Načo ti bude škola,
radšej choď do práce“.
Akí boli tvoji žiaci?
Vedeli mi dať poriadne zabrať, hlavne zo
začiatku. Keď som nastúpila do školy, mala
som dvadsaťtri rokov. S väčšinou detí som
si síce padla do oka, ale keď krásne prvé
dni pominuli, pýtala som sa sama seba, čo
tam vlastne robím a komu čo dokazujem.
Pamätám si, že už druhý septembrový pondelok som zo školy odchádzala s krokodílmi
slzami. S kolegyňou Anežkou sme sa dobrovoľne prihlásili na zastupovanie v školskom
klube. Anežka si vzala pár detí von a ja
som s časťou zostala vo vnútri školy. V jednom momente som však precitla, že mám
v školskom klube asi pätnásť detí rôzneho
veku a každý si samozrejme robí čo chce.
Po parapete liezol hluchonemý chlapček
Števko, ktorý mi nerozumel ani slovo, v
druhom rohu dievčatá pokrikovali vulgárne
posmešky na siedmačku, ktorá bola vďačným terčom, a pri mne osem detí nahlas
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vyspevovalo. Do toho sa otvorili dvere a
môj piatačik Jožko mi oznámil, že on si teda
myslel, že budem iná, no v skutočnosti som
falošnica. Veľmi ma to v tej chvíli ranilo.
Dá sa na takéto situácie vôbec zvyknúť?
Odosobniť sa?
Takýchto dní som zažila ešte nespočetne,
ale každou skúsenosťou som bola múdrejšia. Deti intuitívne vedia vytušiť, kde je
tvoje slabé miesto a v nestráženej chvíli to
veľmi radi využijú. Ako však vedia raniť, tak
vedia ľúbiť. Ja som im dodnes vďačná za to,
že sa konečne niekomu podarilo naučiť ma
hovoriť nie.
Zažívala si veľké množstvo náročných
situácii. Čo ti pomohlo tieto dva roky prežiť? Čo ťa na práci tešilo a dávalo ti silu?
Myslím, že v prvom roku ma zachránilo
to, že som kvôli smutnej rodinnej udalosti
musela zo školy na chvíľu odísť a riešiť iné
dôležité veci. Môj otec mal vážne zdravotné
ťažkosti a ja som približne každé dva týždne
jazdila za ním do Frankfurtu. Deti mi vtedy
písali listy a správy, ako im chýbam, a že sa
musím vrátiť. Potom som sa znova nadýchla až počas letných prázdnin, zreflektovala
som si, prečo to robím a čo chcem uvidieť na
konci celého toho snaženia. Ja som chcela,
aby triedy, v ktorých učím, fungovali ako
homogénna skupina, ktorá sa bude podporovať a ťahať za jeden koniec. Zamerala som
sa teda na rozvoj vzťahov medzi deťmi a
niektorých ich charakterových vlastností. Pri
deviatakoch som chcela apelovať na dôležitosť pokračovania v štúdiu na stredných
školách. Napriek tomu som si ale vyznačila
všetky prázdniny a voľné dni do konca školského roka. Dni som si odškrtávala.
Kedy si začala vidieť prvé pozitívne
výsledky tvojho snaženia?
Zhruba po roku a pol. Naučila som sa diferencovať učivo a začalo mi byť ľúto, že
uprostred rozrobenej práce budem musieť
odísť. Sily sa mi míňali, no už som ich vedela
načerpať od detí a tiež od kolegov z Teach
for Slovakia. Bolo uvoľňujúce počuť, že čelia
rovnakým problémom a takisto to, ako sa s
nimi vysporiadavajú. Nesmierne nápomocná bola aj moja mentorka a ostatní odborníci, ktorí s nami v rámci programu pracovali.
Po dvoch rokoch v Plaveckom Štvrtku
pôsobíš aj naďalej. Ako sa tvoja rola zmenila?
Na konci mojej učiteľskej cesty v Plaveckom
Štvrtku ma dosť výrazne ovplyvnila skúsenosť mojej triedy deviatakov. Riešili kam na
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strednú, čo to bude obnášať, či vôbec na to
majú a podobne. Rozhodla som sa potom s
mojím partnerom Kristiánom, ktorý tiež pracoval s deťmi v Plaveckom Štvrtku, založiť
občianske združenie Cesta mladých. Cieľom
bolo podporovať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v štúdiu na stredných
školách. Odvtedy sme rozšírili našu pôsobnosť, a dnes pracujeme s deťmi a mládežou v obci Lozorno, individuálne s mladými
dospelými z niektorých častí Bratislavy, v
Kremnici a na Orechovom dvore.
V rámci občianskeho združenia cesta
mladých ste s Kristiánom založili projekt
Edubox. Cieľom bolo vytvoriť v Lozorne
priestor, kde si deti budú môcť spraviť
domáce úlohy, dobehnúť zameškané
učivo, ale aj zahrať sa či zabaviť. Ako projekt vznikol a v čom vidíš jeho najväčší
prínos?
Edubox je projekt, ktorý vznikol vďaka
výbornej konštelácii ľudí – vtedy ešte aktívneho pána poslanca Tvrdoňa z Lozorna
(pozn.: dnes je starostom) a tiež vďaka
Bilingválnemu gymnáziu C.S.Lewisa v
Bratislave. Našou úlohou bolo získať si deti,
ideálne aj rodičov, vytvoriť obsah a zabezpečiť dobrovoľníkov na doučovania. Aktuálne
fungujeme už druhý školský rok a deti do
Eduboxu rady chodia. Veľa ich aj pribudlo.
Výborné ohlasy máme na projekt Family
day, kde prišli rodiny s deťmi aj z majoritnej
časti Lozorna. Naše decká sa aktívne podieľali na organizácii tohto podujatia – zabezpečili občerstvenie a celý futbalový turnaj.
Okrem toho sme so skupinkou stredoškolákov vycestovali dobrovoľníčiť aj na Festival
študentského remesla do Kežmarku. V
tomto školskom roku sme sa pustili dokonca do výroby vlastných produktov, ktoré sa
už dali počas Vianoc zakúpiť aj na jednej
dobročinnej akcii. Tých vecí je skutočne veľa,
niekedy mi to príde, že už fungujeme aspoň
piaty rok. Ešte z jednej veci sa ale teším – z
našej každoročnej komunitnej záhradky.
V súčasnosti pôsobíš v na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity
ako analytička. Na čom tu pracuješ?
Na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske
komunity sa venujem agende vzdelávania. V
praxi to vyzerá tak, že spolu s kolegami zodpovedám za plnenie opatrení zo Stratégie
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov
v oblasti vzdelávania. Prioritne sa venujem
témam, ktoré sú zamerané na podporu študentov stredných a vysokých škôl z marginalizovaných komunít, napríklad formou
mentoringu či štipendií. Potom sa špecificky
venujem témam súvisiacim so stredným

odborným vzdelávaním a čiastočne sa tiež
zameriavam na podporu škôl s vyučovaním
v rómskom jazyku.
Aká je úloha splnomocnenca v súčasnosti a ako by mala podľa teba ideálne
vyzerať?
Poviem to veľmi jednoducho – úlohou splnomocnenca je zabezpečiť, aby záväzky,
ktoré sme si ako krajina dali v strategických materiáloch zameraných na integráciu
Rómov, boli splnené. Zároveň však reprezentuje záujmy tejto národnostnej menšiny.
Súčasného splnomocnenca často vidím v
roli mediátora medzi rôznymi štátnymi inštitúciami navzájom, väčšinu svojho času trávi
v teréne s ľuďmi – so starostami, riaditeľmi
škôl, pracovníkmi z pomáhajúcich profesií či
zamestnávateľmi. Robí jednu dôležitú vec,
ktorú si na ľuďoch v takýchto pozíciách
vážim – naslúcha a hľadá cesty, ako sa veci
dajú robiť, aj keby len po maličkých krokoch.
Takto nejako si asi predstavujem prácu každého splnomocnenca.
Čo vidíš ako najväčšie výzvy tvojej práce
a práce splnomocnenca na najbližšie
roky?
Nepriateľom všetkých v podobných pozíciách je čas. Problémy sú komplexné a
mnohokrát vyžadujú naozaj viac než jedno
volebné obdobie, aby sme prekážku identifikovali, rozanalyzovali, nastavili nejaké
akčné kroky, podnikli ich a ešte aj stihli
vyhodnotiť. Som rada, že splnomocnencovi
sa napriek tomu podarilo výrazne posunúť
tému predškolskej prípravy detí z marginalizovaných komunít, príspevku pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia a
vo finále aj jednu stredoškolskú tému, na
ktorej som participovala aj ja – prechod detí
s A variantom do dvojročných učebných
odborov na stredných odborných školách.
Výzvy však považujem za realistické, hoci
sú náročné.
V čom ti táto práca dáva zmysel? Prečo je
pre teba dôležitá?
Ja mám veľmi rada obe moje aktivity – prácu
s ľuďmi v teréne (Edubox, Cesta mladých),
aj prácu na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity. Jedno bez druhého by mi
nedávalo zmysel. V teréne vie človek priamo
ovplyvniť, čo sa stane s tými, s ktorými robí
– či sa deti naučia na druhý deň na písomku,
nevykašlú na skúšky zo strachu a pod. Na
úrade zas viem aspoň trošku ovplyvniť systém v prospech toho, aby sa ľudia z komunít
mali lepšie. Som vďačná, že môžem v takejto
dvojitej roli fungovať už viac než dva roky.
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DOPAD NA
SPOLOČNOSŤ

Dopad
na spoločnosť

Verejnosť
Študoval politológiu v Bratislave aj v Budapešti.
Stážoval v denníku SME a v Transparency International
Slovensko. Bol jedným z prvých členov redakcie
Denníka N - Juraj Čokyna.
Od septembra 2016 učil na ZŠ v Šarišských
Bohdanovciach. Svojich žiakov motivoval výletmi
do Bratislavy aj Budapešti, kde na univerzite stretli
Rómskych študentov. So svojimi žiakmi sa veľa rozprával a zaujímal sa aj o podmienky, v ktorých žijú a
ovplyvňujú ich akademické výsledky. Dnes píše knihu o
tom, čo sa naučil o generačnej chudobe, toxickom strese a dopade tohto všetkého na deti a ich šance v živote.
Na vzniku knihy sa podieľajú editori Denníka N Juraj
Koník a Konštantín Čikovský a odborné editorky Anna
Symington-Maar a Zuzana Révészová st. Inšpiráciou

pre jej vznik bola reportáž Juraja Koníka, ktorá získala v
roku 2018 dve novinárske ceny.

Čo nájdete v pripravovanej knihe?
• príbehy detí, ktoré Juraj učil, ich východiskovú situáciu, motivácie aj perspektívy
• kontext, ktorý súčasný školský systém
nereflektuje
• skúsenosti odborníkov, ktorí sa téme
dlhodobo venujú
• konkrétne návody a tipy pre učiteľov
• riešenia zmien v školstve

Učiteľská verejnosť
Príručka, aká tu nebola
Zuzka študovala medzinárodné vzťahy na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala
stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR či v Stálej misii pri medzinárodných
organizáciách vo Viedni. V Kambodži sa venovala vzdelávaniu a v Burkina Faso udržateľnému poľnohospodár-
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stvu. Prvé dva roky po škole pracovala v korporátnom
sektore a zároveň viedla vzdelávací program Multipliers
Training Cycle v občianskom združení GLEN - Global
Learning and Education Network Slovakia.
“S mojimi rómskymi žiakmi som vyskúšala 20+ zahraničných metód na prácu s bilingválnymi deťmi, našla
som, ktoré na nich fungujú a spísala to všetko do praktického manuálu pre ďalších učiteľov.”
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Manuál bude k dispozícii na webe a pravdepodobne
ho zaradí do svojho portfólia Metodicko - pedagogické centrum.

Zdieľame, čo sme sa naučili
Pravidelne navštevujeme najväčšiu učiteľskú konferenciu na Slovensku Učíme pre život. Každoročne
ju pripravuje organizácia Indícia, ktorá sa venuje
vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na
slovenských školách. Z návštevníkov sa však pomaly
stávajú tvorcovia obsahu.
Tento rok viacerí z našich ambasádorov aj účastníkov
viedli na konferencii zaujímavé a užitočné workshopy. Mária Leitnerová: Čo deti potrebujú, aby sa
im darilo? Veronika Klindová: Rady o marketingu a
komunikácie pre školy. Zuzana Urbanová: Slovenčina
ako druhý jazyk - učíme deti z jazykových menšín.
Kristina Uhlíková & Jana Juránková: Ako pracovať
so skupinou detí, ktoré majú rôzne úrovne porozumenia. Tomáš Horváth: Budovanie dôvery u žiakov.
Katarína Kašická: Ako si definovať vízie, stratégie k
jej dosiahnutiu, vymedzenie SMART cieľov a ich trackovanie? Arnold Kiss: Práca s osobnostnými štýlmi a
štýlmi učenia u žiakov.

Spájame lídrov pre školstvo
- Change for Slovakia
Aby sme znásobili dopad našich účastníkov a ambasádorov v Teach for Slovakia, naštartovali sme tvorbu

novej väčšej komunity podporovateľov ich práce,
pod názvom Change for Slovakia.
V Change for Slovakia spájame úspešných ľudí z
rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo
viac.
Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom. Naším
cieľom v roku 2019 je rozšíriť komunitu Change for
Slovakia zo 190 na 350 podporovateľov, ktorá vytvorí
pre účastníkov Teach for Slovakia potrebné emočné i
finančné zázemie, a zároveň bude silným spoločenským hlasom za potrebné zmeny - aby raz všetky
naše deti mali šancu v živote uspieť.
Za jeden rok sa podarilo do komunity zapojiť takmer
200 výnimočných ľudí. Sú medzi nimi vrcholoví manažéri, napríklad Michal Liday, CEO Tatra Banky, úspešní
športovci ako Matej Tóth, lídri školstva ako pani Viera
Kalmárová - hlavná školská inšpektorka a podobne.
“Vzdelávanie vnímam ako veľmi dôležitú tému, ktorá
ovplyvňuje, v akej spoločnosti budeme žiť. Aj naša
krajina potrebuje expertov, vzdelaných a rozhľadených ľudí. Rola učiteľa je v tomto kontexte mimoriadne náročná a v dnešnej dobe aj často podceňovaná.
Potešila ma preto iniciatíva, vďaka ktorej môžem
osobne spoznať a podporovať nadšeného učiteľa,
ktorý verí, že jeho práca je jeho poslaním. Učitelia v
programe Teach for Slovakia sú príkladom mladých
ľudí, ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť.” Michal Liday
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ĽUDIA
Z KOMUNITY

Matej Tóth

Viera Kalmárová

Alena Kanabová

Ivan Dohnány

športovec

Hlavná školská inšpektorka

Lukáš Bakoš

Maxman Consultants,
Managing Director

Natália a Braňo Závodskí

Andrej Jankuliak

Senior manažérka
v Accenture

Konateľ stavebnej
spoločnosti

Dušan Plichta

Anna Chlupíková

Lucia a Richard Markoví

Marian Marek

Andrea Freiermuth

Juraj Girman

Jana Olach Kostrabová

Riaditeľka základnej školy

Event Manager, Freelancer

manažérka a riaditeľ ESET

Viceprezident Tsystems

CEO v spoločnosti Powerlogy

PosAm CEOr

Advokátka

manažérka a moderátor

Manažér, poľnohospodár

Lucia Grajcarová

Analytička, Útvar hodnoty za
peniaze MFSR

Zuzana a Peter Bero

Partneri vo vydavateľstve
LiberaTerra

Eva Orszaghová

Brand špecialistka Amazon,
Londýn

Andrej Winter

zakladateľ Job Angels
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Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií, na návšteve triedy
účastníčky Nikoly Pollákovej, kde žiakom predstavil svoju vášeň - fotografovanie
a umožnil im tento zaujímavý koníček si aj rovno vyskúšať.
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VEREJNÍ PARTNERI

FIREMNÍ PARTNERI

NADÁCIE SPRAVUJÚCE FONDY FIREMNÝCH PARTNEROV
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PODPOROVATELIA A PARTNERI:

