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ačali sme vyučovať nový odborný predmet „manažment a

marketing sociálnej práce“. Stále nám však chýbao 

prepojenie medzi teóriou a praxou. Jedného dňa v roku

2020 nás oslovili partneri z Technickej univerzity,

Ekonomickej fakulty v Košiciach, s ponukou zúčastniť sa

pilotného testovania inovatívnej edukačnej hry Innoschool,

inovatívneho vzdelávacieho systému zameraného na tému

sociálneho podnikania. Bolo to pre nás ako znamenie osudu,

ktoré nám prinieslo riešenie, ktoré sme hľadali. Prijali sme

túto výzvu!

amozrejme, vyvolávalo to aj prirodzené obavy, či a ako budeme schopní implementovať tento

inovatívny prvok do vzdelávacieho procesu na škole. Môžem len pochváliť vedenie našej školy,

Ako jedna z 8 stredných škôl v Košickom kraji sa naša škola zapojila do pilotovania Innoschool Learning

systému v mesiacoch september 2020 - február 2021. Využívanie Innoschool, vysoko inovatívneho

vzdelávacieho systému zameraného na posilnenie podnikateľského ducha, vnímania spoločenských

problémov, výziev a vytváranie sociálnych inovácií stredoškolákmi, ktoré spája tradičné učebné metódy s

digitálnymi prvkami a webovou serióznou hrou, bolo pre nás učiteľov, ako aj pre samotných študentov,

veľkou výzvou.

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF, IPA, ENI) www.interreg-danube.eu/innoschool

 ktoré je otvorené novým inovatívnym metódam učenia, ktoré využilo príležitosť a začalo konať. Pre

umožnenie výučby a pilotného testovania vzdelávacej hry bol od septembra 2020 na škole pre

žiakov 2. triedy zavedený nový predmet „Sociálne podnikanie“, ktorý vyučovali dvaja učitelia ako

voliteľný predmet. My učitelia sme boli vyškolení a počas celého pilotného testovania hry aj zo

strany tvorcov hry profesionálne podporovaní. Mala som obavy, ako žiaci hru prijmú, ako sa s ňou

stotožnia. Aké bolo moje prekvapenie, keď  žiaci ktorí sa predtým pýtali: „Bude to pre nás

praktické v budúcnosti, využijeme to v budúcnosti?“, sa iniciatívne rozdelili do tímov, spoločne

riešili úlohy v hre , získali hernú menu, priaznivcov a súťažili medzi sebou.

Hra svojou grafikou, jednoduchosťou, dynamikou, s pomocou nás učiteľov, pomaly previedla

študentov praktickým a teoretickým svetom sociálneho podnikania pri riešení kreatívnych úloh. Na

konci hry každý študent získal certifikát o úspešnom absolvovaní vzdelávania, niektorí dokonca

vyhrali najlepší nápad na sociálne podnikanie. Študenti sa naučili porozumieť sociálnym

problémom a výzvam, rozvíjať svoje vlastné nápady, rozvíjať vlastné obchodné modely a plány,

dávať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať v tíme.

Byť užitočný, podieľať sa na riešení sociálnych problémov v spoločnosti, bolo pre nich tiež veľkou

motiváciou. Cítili sa užitoční, čo je dôležité, dospelí.

Dobré výsledky, ale aj pozitívna spätná väzba od žiakov nás krátko po spustení hry presvedčili o

správnosti rozhodnutia, ktoré sme v škole urobili, a to ako vo vzťahu k hre InnoSchool, tak aj k

zavedeniu nového predmetu s názvom Sociálne podnikanie.

Nebojme sa preto výziev a inovácií vo vzdelávaní. Pretože každá výzva, hoci na začiatku neznáma,

môže mať v budúcnosti veľa pozitívnych účinkov.

Bukoveckej ulici 17 v Košiciach.

Učiteľské remeslo ma uchvátilo zo

všetkých síl, preto sa mu venujem dlhé

roky. V tejto práci som sa našla. Verím,

že učiť žiakov je mojím poslaním aj

napriek prekážkam, ktoré nám život

stavia do cesty – veď deti sú naša

budúcnosť. 

Deti sú jednoduché bytosti – majú radi

zaujímavé a pútavé učenie. Preto sa im

ako pedagóg snažím podávať všetky

odborné informácie zrozumiteľnou a

príťažlivou formou. Nie je to vždy

jednoduché. Otázky typu:

Keď v roku 2018 nadobudol účinnosť

nový zákon o sociálnej ekonomike a

sociálnom podnikaní, spoločne sme v

škole rozmýšľali, ako tému sociálneho

podnikania inovatívnym, praktickým a

jednoduchým spôsobom „dostať pod

kožu“ študentom. „Dajme žiakom nové

zručnosti, ktoré by sa im hodili v

praxi“ - bolo naše motto.

Počujem v škole dosť často.

"Bude to pre nás praktické v

budúcnosti? Využijeme to v

budúcnosti?"

"V olám sa Nad'a a

pracujem ako učiteľka

na Súkromnej strednej

odbornej škole na

PRÍBEH INNOSCHOOL NA SLOVENSKU


