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1. Video

Rozhovor s Danielom Greenbergom,

zakladateľom slobodnej školy Sudbury Valley

video dostupné tu: https://youtu.be/AcXUkx-K8Xw



  

2. Základné princípy

2.1 Dobrovoľnosť

2.2 Voľné vekové miešanie

2.3 Školská rada

2.4 Súdna komisia



  

2.1 Dobrovoľnosť

● akákoľvek činnosť v škole sa deje v duchu 
dobrovoľnosti

● každý si určuje, čo, ako, kde, kedy a s kým bude robiť

● na spoločných činnostiach sa aktéri spoločne dohodnú

● každý môže objavovať a nasledovať svoje záujmy

● každý je zodpovedný za svoje vzdelávanie a spôsob, 
akým sa vzdeláva



  

2.2 Voľné vekové miešanie

● v škole neexistuje žiadne delenie detí podľa veku

● voľné vekové miešanie umožňuje interakcie, 
ku ktorým nedochádza medzi deťmi rovnakého veku

● staršie deti sú pre mladšie deti vzorom, idolom

● u starších detí sa pri mladších deťoch rozvíja pocit 
starostlivosti, zodpovednosti, empatie

● mnohé hry sú omnoho zaujímavejšie vo vekovo 
zmiešaných skupinách



  

2.3 Školská rada

● členmi školskej rady sú všetci členovia školy

● hlas každého člena má rovnakú váhu

● rozhoduje o všetkých pravidlách na škole

● hlavný účel: riešenie organizácie a bežnej 
prevádzky

● vedľajší účel: príprava detí na život v 
demokratickej spoločnosti



  

2.3 Školská rada



  

2.4 Súdna komisia

● skladá sa z členov personálu a detí rôzneho veku

● účasť sa chápe ako povinnosť (raz za čas)

● dôležité otázky sú delegované Školskej rade

● hlavný účel: riešenie konfliktných situácii a porušení 
školských pravidiel

● vedľajší účel: spoznávanie práv a povinností, 
posudzovanie argumentov, spolurozhodovanie o 
trestoch



  

2.4 Súdna komisia



  

3. Problémy slobodných škôl

● nedôvera štátu (nedá sa to merať, hodnotiť a 
porovnávať štandardizovaným spôsobom)

● nedôvera rodičov (bude to to správne pre moje 
dieťa?)

● vytvorenie zakladajúceho tímu, ktorý ustojí napätie 
spojené so zakladaním a udržaním školy pri živote

● problémy spojené s financovaním 



  

4. Slobodné školstvo vo svete



  

4. Slobodné školstvo vo svete



  

4. Slobodné školstvo vo svete



  

5. Prvky slobodného vzdelávania v bežných školách

● je veľmi ťažké zavádzať prvky slobodného 
vzdelávania do dnešného kontextu

● väčší priestor pre študentov pri rozhodovaní o 
niektorých školských záležitostiach

● širšie možnosti študentov ovplyvňovať priebeh 
štúdia (voliteľné predmety, spôsob vzdelávania)

● dobrovoľné školské projekty



  

6. Slobodná demokratická škola na Slovensku

● zatiaľ v prípravnej fáze

● príprava podkladov pre projekt školy

● experimentálne overovanie cez ministerstvo

● hľadanie pomocníkov, partnerov a spriaznené 
organizácie, s ktorými by sa dalo spolupracovať



  

Ďakujeme za pozornosť!
Nasledujú vaše otázky a diskusia
info@slobodnaskola.sk | www.slobodnaskola.sk | www.facebook.com/slobodnaskolask
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