
V knihovně budu přednášet o radosti z poznávání

(Klatovský deník, 25.2.2015, Jana Marcinková)

Na poslední únorovou sobotu je pro zájemce o nové vzdělávací proudy připraven zajímavý program s 
názvem Radost z poznávání. Iniciátorem pořadu je klatovský Spolek Ratolest sdružující rodiče, učitele a 
další sympatizanty inovativního vyučování na základních školách. Spolek vznikl na sklonku minulého roku 
a jeho hlavním cílem je formou přednášek nebo seminářů přispívat k veřejné diskusi o různých způsobech 
výchovy a vzdělávání malých dětí. 
V posledních letech v celé republice výrazně narůstá poptávka po školách aplikujících pedagogické 
koncepce a výchovné postupy, které se více či méně odlišují od hlavního proudu vzdělávání. Mezi 
nejrozšířenější akreditované směry patří Waldorfské školství, Montessoripedagogikači vzdělávací koncept 
Začít spolu. V současné době není na Klatovsku žádná základní škola systematicky naplňující jednu ze 
zmíněných ucelených koncepcí. Připravovaný pořad nabídne veřejnosti čtyři přednášky, jejichž společnou 
platformou je hledání jiných možností výchovného i vzdělávacího přístupu k dětem. O alternativním 
školství pohovoří jako první Roman Černík z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Na téma naváže Eva 
Mikešová, lektorka vzdělávacích kurzů pro rodiče a učitele, promluvou s názvem Podstata vztahu a 
komunikace v inovativním vzdělávání. Dopolední blok uzavře Mirka Škardová, metodička programu Začít 
spolu. Ve své přednášce představí tento vzdělávací koncept, součástí bude i komentovaný videozáznam 
jednoho dne ve třídě se "Začít spolu". Odpolední příspěvek bude patřit Hejného metodě výuky 
matematiky, kterou přiblíží certifikovaná lektorka metody a pedagožka základní školy v Janovicích nad 
Úhlavou, Lenka Bořánková. Tato nadšená učitelka navíc rovněž ve spolupráci se Spolkem Ratolest v týdnu 
před avizovanou akcí "otvírá dveře" své II. A a nabízí zájemcům z řad veřejnosti návštěvu výuky českého 
jazyka a matematiky. "Radost z poznávání" se koná v sobotu 28.února od 9 do 15 hodin v přednáškovém 
sále Městské knihovny Klatovy, která se stala také ochotným spolupořadatelem celé akce. Vstupenky v 
hodnotě 100 korun je možné zakoupit na místě nebo v předprodeji v rodinném centru Beruška, v Café 
Jednorožec nebo v knihovně. 
Organizátoři věří, že si tento vzdělávací pořad najde své příznivce a rozšíří všeobecné povědomí 
veřejnosti o inovativním školství, neboť "alternativa" v této oblasti je stále značnou částí populace 
vnímaná apriori negativně a skrze zbytečné předsudky. V závěrečné besedě dostanou všichni zúčastnění 
posluchači prostor k otázkám nebo ke konfrontaci svých názorů se zkušenostmi odborníků. 
Podrobné informace lze nalézt na www. spolekratolest.cz


