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„Mami, tá choroba už skončila?“ opýtala sa ma dnes ráno moja trojročná
dcéra. Odpovedala som, že verím, že
áno. V rovnakej chvíli som sa ale vrátila v čase o tri mesiace späť a spomenula som si na naše plány, ktoré sme
spolu s pani riaditeľkou a zástupcami
našich škôl mali. Boli sme na návšteve
v krízovom centre pre rodiny s deťmi
a spoločne sme rozmýšľali nad tým,
ako pripraviť každoročnú, pre mňa
veľmi zmysluplnú aktivitu U nás sa
dobro násobí. Záleží mi totiž na tom,
aby sa naše deti učili pomáhať. Byť
prospešný a dobrý aj nad rámec svojho komfortu.
A zrazu (čakane či nečakane) začal sa
svet okolo nás krútiť inak, ako sme
mali v pláne. Veci naberali prirýchly
spád a my sme museli školu zatvoriť.
Všetko plánované zrazu už plánované
nebolo a to neplánované sme museli
naplánovať veľmi rýchlo. Z jedného
dňa na druhý sme sa všetci ocitli v neznáme. V neznáme toho, čo nás čaká,
ako dlho to bude trvať a už vôbec sme
si nedovolili plánovať, ako to všetko
skončí. Snáď to už skončilo a dnes
už viem, že sa u nás v Life Academy
opäť dobro znásobilo. Tentokrát sme
ale nepomáhali iným, pomáhali sme si
navzájom. Boli to naše deti, študenti,
učitelia a rodičia. A vyplatilo sa. Life
Academy to ustála. Poslali sme to dobré z nás tentokrát nám. Dnes sme o to
silnejší, múdrejší a možno aj pripravenejší. Ďakujem. Verím, že takto posilnení sme pripravení opäť šíriť dobro
aj mimo našej školy.

PaedDr. Gabriela Česlová,
PhD.

Prečítajte si náš májový
výber z internetovej stránky,
Instagramu a Twitteru:
» Web: vaša fotogaléria
» Web: zaujímavé fakty o domácom
vyučovaní v Life Academy
» Instagram Top Foto
» Twitter novinky

Ako sa vám páčilo domáce vyučovanie
v Life Academy a ako ste sa mali doma?
Prinášame vám výber z toho, čo ste nám
prostredníctvom ankety sami napísali:

Materská škola
» Ďakujeme, že ste v kontakte s detičkami, či mailom alebo telefonicky.
» Sme vďační pani učiteľkám za veľkú trpezlivosť, dobrú náladu a profesionálny prístup.
» Síce nestíhame všetko realizovať,
ale ďakujeme za všetky námety, nápady a inšpirácie. Naše deti majú úžasné
pani učiteľky nielen v čase COVID–u.
ĎAKUJEME.
» Ďakujeme aj za Vašu online prácu,
a všetky úlohy, tvorivé aktivity či rôzne iné podnety na činnosť, ktoré detičkám dávajú a sú s nimi v kontakte.
» Úžasná práca a tvorivá zároveň,
ďakujeme.
» Ste úžasní a robíte kvalitnú prácu.
» Ďakujeme za Vašu akčnosť, ste naozaj veľmi milí.
» Jsem moc ráda, že máme možnost
být součástí Life Academy. Lilly Ann
má všechny paní učitelky ráda, vždy
se do školky těší a je šťastná. Za Vaši
práci děkuji.
» Veľká vďaka za pozitívny a neutíchajúci záujem o naše deti.

Základná škola
a gymnázium
» Ďakujeme každému jednému pedagógovi Life Academy, že naše dieťa je
spokojné a vyrovnané aj tejto situácii
a celkom pekne nabehla na Váš systém. Spokojnosť nášho dieťaťa je aj
našou a vieme fungovať v tejto situácii ako rodina bez akéhokoľvek stresu.
Tie chvíle strávené spolu nám priniesli
veľa pozitívneho a vzácneho, ale veľmi radi sa vrátime do predošlého systému – oddýchnutí a optimistickí, že
sa pandémia nevráti. Ďakujeme.
» Robíte skvelú prácu, len tak ďalej.
» Oceňujem prácu, ktorú robíte pre
naše deti aj v tejto neštandardnej situácii. Ste skvelí.
» Posielame vaľké ĎAKUJEM za pohotovosť, flexibilitu, tvorivosť, pracovitosť a predovšetkým pozitívny prístup Vás všetkých!
» Ešte viac tak skvelých učiteliek,
ako je tá naša.
» Ste super, ako ste vyučovanie zorganizovali, ako ste rýchlo zareagovali
na túto situáciu.
» It’s not easy, but let’s keep doing
a great job.
» Ďakujem všetkým učiteľom za láskavý, ľudský prístup. Za vyváženosť
vo vzťahu k žiakom: požadovať, byť
nekompromisný a zároveň láskavý,
netrestajúci, uznanlivý. Ste najrýchlejší. Nepoznám ZŠ, ktorá by začala vyučovať online skôr. Vyučovanie
bolo účelné, primerané. Ďakujem.
» Ďakujeme všetkým za snahu, toleranciu, maximálnu flexibilitu a hlavne
pozitívny prístup.
» Opäť sa ukázalo, že učitelia v LA
sú tí najlepší, svoju prácu robia nielen profesionálne, ale aj so záujmom
o deti. Ďakujeme.
» Ďakujeme za Váš profesionálny
prístup, ústretovosť, trpezlivosť, ľudskosť, komunikáciu…
» Veľká vďaka za všetko, čo robíte,
za prispôsobenie sa novej životnej situácii, novým podmienkam, za spätnú
väzbu a podporu od Vás učiteľov, za
napredovanie v nových nepoznaných
veciach, za zdokonalenie sa v práci s
technikou a tiež za úsmevné čítanie
Good news.
» Ďakujeme celému pedagogickému
zboru za Vašu snahu, prístup a možnosť ako kvalitne sa môžu naše deti i
naďalej vzdelávať v tomto karanténnom období.
» Vďaka za ústretovosť, ochotu a
profesionalitu.
» Veľmi pekne ďakujeme. Sme vďační za všetko, čo pre nás v tejto ťažkej
situácii robíte.
» Kolektív si zaslúži obdiv za trpezlivosť so žiakmi. Ďakujeme.
» Ďakujeme! Ste všetci úžasní.
» Dakujem za Vašu ochotu a snahu
deti ďalej vzdelávať v tejto neľahkej
situácii.
» Ďakujem a oceňujem Vašu prácu.
» Ďakujem za snahu čo najefektívnejšie vytvoriť plán na vzdelávanie.
» Páči sa mi, že viete byť flexibilní,
vyučujete, ale spoločne si môžme iba
potvrdiť, že osobný kontakt je nenahraditeľný.
» Kvalita online vyučovania je super.
Vôbec mi neprekáža, že mám dieťa
doma a učí sa online. Mám šikovné
dieťa.
» Ste najlepší, sme radi, že vás máme.
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