
Deti pripravené na budúcnosť



Neškola je komunitná základná škola, ktorá pripravuje deti na 
výzvy budúcnosti tak, aby sa im vedeli kreatívne, zodpovedne 
a pokojne postaviť a zvládnuť ich s nadhľadom a vedomím si 
vlastnej hodnoty. 

Neškola je o inšpiratívnom objavovaní, rozširovaní zručností, 
vedomostí a budovaní vlastných hodnôt.

Každý tu môže rozvíjať svoj potenciál a bude prijatý.



Piliere Neškoly

Učíme zvládať výzvy

Pomáhame získať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré 
deťom pomôžu prijímať a zvládať výzvy budúcnosti kreatívne, 
zodpovedne a s vedomím vlastnej hodnoty.

Vedieme k aktívnemu občianstvu (participácia)

Neškola sprevádza mladých ľudí pri formovaní ich osobnosti 
tak, aby boli plnohodnotnými členmi svojej komunity a našej 
spoločnosti, mali odvahu a chuť pozitívne ovplyvňovať svet 
okolo seba a zručnosti na napĺňanie svojich snov a cieľov.



Piliere Neškoly

Posilňujeme sebavedomie

Pomáhame formovať sebavedomé otvorené osobnosti, ktoré 
poznajú svoje silné stránky a vedia sformulovať svoj názor, sú 
schopné empatie, rešpektu a majú dôveru v seba a iných. 

Vedieme k zodpovednosti voči svojmu okoliu

Dieťa prepájame s prostredím v ktorom žije – s krajinou a 
životným prostredím. Prírodu považujeme za neoddeliteľnú 
súčasť nás samotných, za nástroj na poznávanie, za cieľ našej 
ochrany a starostlivosti.



Pedagogické metódy v Neškole

Vychádzame zo Štátneho 
vzdelávacieho programu

Naše deti majú vedomosti a 
zručnosti, ktoré sú v súlade 
so Štátnym vzdelávacím 
programom. K ich získaniu 
sa dostávame našou 
vlastnou cestou.

Princípy Montessori, Daltonskej
a zážitkovej pedagogiky

Veríme, že individuálny prístup k 
potrebám a schopnostiam 
každého dieťaťa mu pomáha 
efektívne napredovať. Učenie sa 
vlastným zážitkom cez príbehy a v 
súvislostiach podporuje vnútornú 
motiváciu učiť sa. Pripraveným 
prostredím vedieme deti k 
samostatnosti.



Pedagogické metódy v Neškole

Comenia script

Nespojité písmo, ktoré 
vychádza v ústrety 
súčasným potrebám detí.

Lesná pedagogika

Súčasťou environmentálnej výchovy 
je učenie o lesnom ekosystéme a 
výchove človeka k trvalo 
udržateľnému spôsobu života na 
príklade lesa.

Hejného matematika

Matematika s aktívnym 
zapájaním detí do 
vyučovacieho procesu. 
Posilňuje budovanie 
mentálnych schém a 
komunikačných zručností.

Slovné hodnotenie

Učiteľ deti neznámkuje, hodnotí ich 
slovne, deti vedieme deti k 
sebareflexii.



Pedagogické metódy v Neškole

Projektové vyučovanie

Predmety neizolujeme, ale 
učíme ich ako súčasť ucelenej 
témy, čo pomáha chápať veci v 
súvislostiach.

Rovesnícke vzdelávanie

Keď „deti učia deti“, 
rozvíjajú svoju kreativitu, pri 
vzájomnej pomoci si trénujú 
komunikáciu a inovatívnym 
spôsobom si utvrdzujú učivo. 

Blokové vyučovanie

V Neškole nezvoní, doba trvania 
jednotlivých činností závisí na 
potrebách žiakov a  učiteľov. Pri 
vyučovaní kombinujeme skupinovú 
prácu vedenú pedagógom, tímovú a
individuálnu prácu.

Externé vyučovanie

Dôležitým prvkom Neškoly je 
vyučovanie mimo školy. Pravidelne 
vyrážame na celodenný výlet do 
prírody, múzea či divadla podľa tém, 
ktorým sa venujeme.



Profil absolventa Neškoly

• rád sa učí a objavuje

• nebojí sa robiť chyby, experimentovať

• dokáže prichádzať s vlastnými riešeniami problémov

• chápe súvislosti a dokáže pracovať s informáciami

• má blízko k prírode, vie v nej bezpečne fungovať a 

správať sa k nej zodpovedne

• dokáže si poradiť v rôznych životných situáciách a 

riešiť konflikty

• je zodpovedný a dokáže niesť následky 

svojich činov

• vie si stanovovať dosiahnuteľné ciele

• dokáže pracovať so svojimi emóciami, 

empaticky sa vcítiť do iného človeka

• dokáže pracovať so sebareflexiou, pozná 

svoje silné stránky

• pozná svoju hodnotu, má úctu voči sebe 

samému aj voči okoliu



Ak chceš s nami spolutvoriť Neškolu, 
ozvi sa nám na 

viera.mojzesova@plusko.net


