MÚDRE, DOBRÉ, AKTÍVNE,
A PRETO ŠŤASTNÉ DETI
„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu
podľa toho, či sa dokáže vyškriabať na strom,
strávi celý život vo viere, že je neschopná.“
Albert Einstein

Škola u Filipa bola založená v roku 2003 po dôkladnom
zvážení potreby súkromnej školy v Banskej Bystrici.
Základným motívom pre založenie školy bolo poskytnúť
rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym,
dobrým, aktívnym, a preto šťastným deťom.
Škola je miesto, kde trávi Vaše dieťa veľa času. Je to miesto
hľadania a nachádzania, miesto poznania a múdrosti,
miesto, kde sa z veľkej časti formuje a vyvíja osobnosť
Vášho dieťaťa. Miesto, od ktorého závisí pripravenosť
Vášho dieťaťa do života.

Spolu s Vami:

naučíme Vaše dieťa dobre čítať, písať a počítať,
naučíme Vaše dieťa pracovať s počítačom, používať
aspoň jeden cudzí jazyk, ale aj založiť oheň a prežiť
v lese,
vedieme Vaše dieťa k tomu, aby si „dokázalo poradiť“
za každých okolností a v každej situácii.

Spolu s Vami:
sa budeme usilovať o to, aby Vaše dieťa rozumelo,
že jeho úspechy v pracovnom aj súkromnom živote
do veľkej miery závisia od neho samého – od jeho
aktivity, záujmu, snahy,
urobíme všetko preto, aby malo Vaše dieťa radosť
z učenia a aby učenie vnímalo ako každodennú súčasť
života aj v budúcnosti,
budeme Vaše dieťa viesť k slušnosti a zodpovednosti.

Spolu s Vami:
budeme Vaše dieťa viesť k tomu, aby prioritou v jeho
živote boli dobré medziľudské vzťahy a pomoc druhým,
budeme Vášmu dieťaťu pomáhať orientovať sa v živote,
vo svete i v sebe samom,
urobíme všetko preto, aby Vaše dieťa v škole nestratilo
túžbu po poznaní, s ktorou príde do prvej triedy,
ale naopak, posnažíme sa, aby sa tento hlad po
vedomostiach stupňoval a rástol.

Spolu s Vami:

sa budeme snažiť o to, aby Vaše dieťa cítilo, že byť iným
a vytŕčať z radu je prirodzené,
dosiahneme, aby Vaše dieťa získalo okrem klasických
vedomostí aj mnoho rôznorodých skúseností, ktoré mu
pomôžu v budúcnosti zdolávať problémy bežného života,
pomôžeme nájsť Vášmu dieťaťu jeho talenty i nedostatky
a budeme ho učiť s nimi pracovať.

Spolu s Vami:

budeme pripravovať Vaše dieťa pre reálny život.

Rodiča vnímame ako svojho partnera a priateľa, lebo máme
spoločný záujem – Vaše dieťa.
V hodnotení Vášho dieťaťa budeme objektívni. Budeme
hodnotiť, čo Vaše dieťa vie, čo zvláda, v čom sa zlepšuje.
Tiež však poukážeme na jeho omyly a ukážeme mu cestu
nápravy a zlepšenia. Pri hodnotení sa sústredíme na
individuálny pokrok, oceňujeme jeho snahu - veď každé
dieťa vyniká v inej oblasti.

V programe Školy u Filipa má kľúčové postavenie učiteľ.
Od neho závisí nielen zostavenie zmysluplného programu,
ale predovšetkým spôsobilosť tvorivo ho aplikovať do
každodennej práce s deťmi.
Ubezpečujeme Vás, že Vaše dieťa budú učiť veselí
a vyrovnaní ľudia, ktorí sú skutočnými osobnosťami.
Naši učitelia učivu nielen rozumejú, chápu súvislosti,
ale dokážu nájsť i cestu, ktorou môžu svoje porozumenie
preniesť na Vaše dieťa.
Každý náš učiteľ je „originál“, ktorý nad hodinami premýšľa
a „šije“ ich deťom priamo na mieru.
Pre našich učiteľov je žiak na prvom mieste a všetko
ostatné je druhoradé.
Naši učitelia sú v škole radi a budú mať radi aj Vaše dieťa.

Aká dobrá je Škola u Filipa?
Na to sa každý rok pýtame rodičov s cieľom zachovať
a zlepšiť kvalitu školy prostredníctvom kritickej sebareflexie.
Niektoré hodnotenia rodičov si môžete prečítať na
priložených post-it tohto bulletinu.
Škola u Filipa to s kvalitou vzdelávania myslí vážne.
Potvrdzuje to svojou dobrovoľnou účasťou na projekte
KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci
základných škôl. Projektu sa zúčastňuje viac ako 200 škôl
z celého Slovenska. Výsledkami svojich žiakov sa Škola
u Filipa už po tretíkrát za sebou zaradila medzi 25%
najúspešnejších škôl.
Okrem iných projektov je škola zapojená do programu
Zelená škola, ktorého hlavným cieľom je pomôcť školám
nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“
a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Hoci väčšina rodičov patrí k tým, ktorí

sa snažia byť úspešnými, zodpovednými,
tolerantnými a chápajúcimi rodičmi,
chcú lepšie rozumieť svojim deťom,
chcú byť pre svoje deti dobrými „sprievodcami“ životom.

Občas sa stáva, že nevedia,

ako reagovať, keď sa dieťa správa nevhodne,
ako riešiť konfliktné situácie,
ako predchádzať nevhodnému správaniu detí,
ako podporiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu so
svojimi deťmi.

Škola u Filipa ponúka rodičom v osobe školskej
psychologičky vzdelávací program STEP alebo Efektívna
výchova KROK ZA KROKOM. Program ponúka rodičom
praktický a citlivý prístup k riešeniu rôznych výchovných
situácií. Je zameraný na vytváranie a podporu
rešpektujúceho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Prostredníctvom klinického logopéda ponúka škola aj
ucelený program – nácvik fonematického uvedomovania.
Proces osvojovania si čítania a písania je oveľa dlhší
a začína oveľa skôr, ako by sme sa domnievali. Medzi
najdôležitejšie predpoklady správneho čítania patrí
dobrý jazykový cit, schopnosť súvislo rozprávať na jednu
tému, dobré zrakové vnímanie a pozornosť, tiež súbor
schopností, akými sú rozmýšľanie o jazyku, jeho štruktúre,
uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova – fonematické
uvedomovanie. Je to dôsledný, pritom jednoduchý
a hravý prístup, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne
náročnú fonematickú analýzu slov ešte skôr, ako prikročí
k samotnému čítaniu. Používame ju ako prevenciu
školských neúspechov.
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Príďte sa k nám pozrieť
a porozprávať sa o tom.
Je lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť.

Naše sídlo:
Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica
www.skolaufilipa.sk
tel.: 0911 253 181
e-mail: skolaufilipa@skolaufilipa.sk
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Ako to všetko robíme?

