
 

 

Vízia organizácie 

 

Našim snom je krajina s kvalitným výchovnovzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje 

mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na 

vlastné objavovanie sveta. Krajina,  v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. 

Výchovnovzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje 

súčasné trendy a potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli 

učivu. Poznávací proces je pri tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových 

štruktúr u jednotlivých žiakov. 

 

Poslanie organizácie 

 

Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a 

manažérov škôl 

s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať.  

Organizácia chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady 

dobrej praxe a otvorene komunikovať s rodičmi, odbornou a širšou verejnosťou a prispieť 

tak k väčšiemu pochopeniu novo vynárajúcich sa potrieb žiakov a práce učiteľov a 

manažérov škôl. 

 

Ciele organizácie a oblasti jej pôsobenia 

 

KVALITA VZDELÁVANIA  

Prostredníctvom našich aktivít chceme zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. 

Chceme dosiahnuť vytvorenie živého, adaptabilného vzdelávacieho systému, ktorý 

je v súlade so životom mladých mimo tried, ako aj s ich budúcou schopnosťou 

zamestnať sa. Podporujeme inovatívne prístupy k vzdelávaniu a chceme ich 

prinášať všetkým učiteľom, ktorí o ne majú záujem.  

 

INŠPIRÁCIA A NETWORKING 

Chceme vytvárať príležitosti na stretávanie učiteľov a manažérov škôl, prepájanie 

aktivít, zdieľanie skúseností a vzájomné vzdelávanie. Našim cieľom je vytvárať 

platformy, ktoré im umožnia porovnávať a vymieňať si skúsenosti a tým sa 

navzájom inšpirovať a podporovať pri zavádzaní inovatívnych prístupov na svoje 

školy. 

 

PRÍKALDY DOBREJ PRAXE 

Naším cieľom je vytvorenie kvalitného vzdelávacieho systému, ktorí podporuje ako 

učiteľov tak aj žiakov. Chceme učiteľom a manažérom škôl prinášať príklady, kde 

takýto systém už funguje, aby sme im poskytli návody, ako ho zaviesť na svoju školu 

a povzbudiť ich počas v odhodlaní urobiť zmenu.  

 

 

 



 

 

Hodnoty 

 

NEFORMÁLNOSŤ  

– priama komunikácia, svieža, využitie sociálnych sietí, videí a moderných prístupov 

– nerovné okraje celého loga navodzujú priateľský, úprimný tón, zachovaný však do istej 

miery – nachádza sa to správne príjemné prostredie medzi 

prísnym/formálnym/neformálnym sterilným/náhodným 

 

OTVORENOSŤ  

– myšlienková pestrosť, rôzne skupiny, laici aj odborníci 

– otvorená kniha, lietajúca po orbite tvorivosti 

 

ZODPOVEDNOSŤ  

– vyváženosť a premyslenosť aktivít, pozornosť detailom 

– vyváženosť jednotlivých prvkov 

 

KVALITA  

– vysoký štandard práce v rámci organizácie ale aj pri organizácii aktivít, dlhodobé a 

udržateľné pôsobenie 

– názov je vysádzaný veľkými písmenami, v tej istej forme tak isto aj podčiarknutý, venuje 

sa pozornosť detailom vo vnútri písma, ako aj na citlivé používanie dizajn manuálu 

 

 

Vlastnosti 

 

Ambicióznosť  

– udávanie trendov, líder na trhu, túžba pozdvihnúť zatuchnuté školské aktivity, 

prevzdušniť ich vypustením na čerstvý vzduch 

 

Spontánnosť  

– bezprostrednosť, mladistvosť, vzletnosť 

 

 

 


