O Teach for Slovakia
Vývoj školstva a vzdelania mladých ľudí na Slovensku dlhodobo upadá, a preto dnes viac ako 30%
mladých ľudí vo veku 15 rokov nemá elementárnu čitateľskú či matematickú gramotnosť potrebnú pre úspech
v živote v 21. storočí (podľa meraní PISA v OECD). V týchto a mnohých ďalších ukazovateľoch sme na úplnom
chvoste krajín nielen OECD a EU ale aj V4 – naše výsledky sú výrazne horšie než v susednom Poľsku či Českej
republike, aj keď v roku 1989 sme boli na podobnej úrovni.
Aby sme školstvo zlepšili, priniesli sme na Slovensko úspešný globálny program Teach For All, ktorý
dokázal zlepšiť výsledky školstva na úrovni škôl i celého systému. Základná idea a úspech programu sú založené
na tom, že k zmene školstva na systémovej úrovni je potrebná kriticky veľká skupina ľudí, ktorí z vlastnej
skúsenosti vedia, čo v školách nefunguje i ako sa to dá zmeniť, a ktorí spolu postupne presadzujú tieto zmeny v
školách i na systémovej úrovni z rôznych pozícií naprieč spoločnosťou.
Video približujúce základnú myšlienku globálneho programu Teach For All
https://vimeo.com/172427192

Na Slovensku program realizujeme pod názvom Teach for Slovakia v oficiálnom partnerstve
s ministerstvom školstva a pod patronátom prezidenta SR. V programe podobne ako v ďalších 40 krajinách
kde program pôsobí priťahujeme do školstva tých najlepších absolventov vysokých škôl, aby dva roky učili
v školách v náročných podmienkach, spoznali realitu slovenského školstva a potom vo svojich kariérach
v školstve, médiách či politike boli spolutvorcami pozitívnych zmien. V zahraničí sa veľká časť týchto ľudí stáva
súčasťou tímu ministra školstva či pracovníkmi na ministerstve školstva, o čo prejavili veľký záujem viacerí
ministri a lídri verejného sektora. Viacerí členovia Teach for Slovakia tak stážovali alebo pracujú v tímoch na
ministerstvách, úradoch vlády, či v prezidentskej kancelárii.
Zostrih zo štartu Teach for Slovakia ilustrujúci myšlienku programu na Slovensku,
spolu s príhovormi prezidenta, ministra školstva a prvých účastníkov programu
https://tinyurl.com/yb99fo4b

Celosvetový úspech programu spočíva na revolučnej myšlienke – získať energiu tých najschopnejších
mladých ľudí, budúcich lídrov krajiny pre školstvo. O účasť v programe sa bijú tí najlepší z najlepších –
napríklad na Harvarde či Oxforde patrí tento program medzi 3 najviac vysnívané práce po škole. Na Slovensku
sme doposiaľ z viac ako tisíc prihlásených zapojili 50 špičkových absolventov (z rôznych oblastí štúdia primárne nie pedagogických smerov). Títo mladí ľudia pôsobia 2 roky v školách v zložitých podmienkach, kde
doobeda na škole učia deti v triedach a poobede formou krúžkov, výletov, či doučovaní sa venujú deťom, ktoré
majú v rodine slabšie zázemie. Vďaka svojmu talentu a vysokému nasadeniu v triede i mimo školy, ako aj extra
podpore zo strany Teach for Slovakia, dokážu títo mladí ľudia formovať životy detí, byť partnerom riaditeľovi v
rozvoji celej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí k práci pre školstvo.
Unikátny prínos mladých ľudí z Teach for Slovakia vyzdvihujú deti i riaditelia
“Sú to úžasní mladí schopní ľudia, majú úžasné nápady a strašne veľa energie,
a vedia to prevteliť do činov a takýchto ľudí by som potrebovala na škole viac”
https://tinyurl.com/ybr2xqf2

Účinnosť tohto modelu je tak výrazná, že sa prejavuje na plošnom zlepšení vzdelávacích výsledkov
celého regiónu i krajiny. V USA cez program Teach for America prešlo už 50 tisíc mladých lídrov. Naším cieľom
na Slovensku je v priebehu 10 rokov zapojiť do programu 1 000 mladých ľudí – ktorí budú spolu pracovať
v školách i mimo nich na našej vízii - aby raz všetky deti, mali šancu v živote uspieť.
Viac o programe Teach for Slovakia približujú v debate Pod lampou zakladateľ programu,
člen správnej rady a absolventka vysokej školy, ktorá medzi prvými do programu nastúpila.
https://tinyurl.com/ybhgc6d8

... aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť

1. Profily vybraných mladých ľudí zapojených do Teach for Slovakia
Soňa Koreňová – pôsobila dva roky v Základnej škole v Plaveckom
Štvrtku. Je absolventkou politológie a do programu vstúpila so
zámerom neskôr pôsobiť v politike, v treťom sektore alebo v systéme
riadenia škôl.
Dnes pôsobí v tíme splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
a zároveň je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Cesta
mladých, kde sa venuje podpore mladých ľudí v okolí Plaveckého
Štvrtka cez mimoškolského aktivity, aby sa v živote posunuli ďalej.
O dôvodoch svojho zapojenia do Teach for Slovakia povedala: „Teach for Slovakia vystihuje moju túžbu
spraviť niečo pre túto spoločnosť a mať vplyv i na mladšiu generáciu“.
O svojich skúsenostiach zo života učiteľky rozprávala Soňa Koreňová na slávnostnom
otvorení druhého ročníka Teach for Slovakia
https://tinyurl.com/TFSsona
Lucia Kažimírová – pôsobila dva roky v Základnej škole v Stráňach pod
Tatrami. Je absolventkou manažmentu a jej víziou je založiť s kolegami
v Teach for Slovakia vlastnú špičkovú školu pre deti z rómskej osady.
Dnes pôsobí ako poradkyňa v tíme štátneho tajomníka na ministerstve
školstva.
O svojej práci a živote v Stráňach pod
hovorí vo video blogu
https://tinyurl.com/TFSlucia

Tatrami

Veronika Klindová – pôsobila rok na špeciálnej internátnej škole v Levoči
a rok na základnej škole v bratislavskej Vrakuni. Je absolventkou
žurnalistiky a po absolvovaní Teach for Slovakia viedla rubriku o vzdelávaní
v časopise .týždeň. V uplynulom roku založila iniciatívu #somtu, ktorá
získala 1.miesto v súťaži Prezidenta SR o iniciatívu proti extrémizmu.
O skúsenosti v Teach for Slovakia a svojich plánoch hovorí: „Veľa mojich
kamarátov odchádza zo Slovenska za kvalitnejším životom na západ.
Nemám im to za zlé. Avšak ja by som nevedela takto odísť. Drží ma späť viera v túto malú krajinu v strede
Európy. Po skúsenostiach z Teach for Slovakia chcem sprostredkovať verejnosti skutočný obraz základných
škôl a vzdelávania spolu s možnosťami, čo sa s tým dá robiť.”
O iniciatíve #somtu a dôvodoch, prečo sa ako čerstvá mamička takto intenzívne
angažuje, sa rozprávala so Štafanom Hríbom v relácii Pod Lampou
https://tinyurl.com/TFSveronika

... aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť

