
Americk! technik Gever Tul-
ley mal zamestnanie snov. 
Pracoval pre softvérovú spo-
lo"nos# Adobe pod skve-
l!m $éfom. Navy$e v oddele-
ní, ktoré vym!$%alo, ak! bude 
svet budúcnosti. „Neraz  
som sa v$ak prichytil, ako sa  
zaoberám viac t!m, pre"o 
sa deti u& ne$plhajú po stro-
moch, ako by som uva&oval 
o 'al$ej generácii dotykov!ch 
displejov,“ priznal v rozho-
vore pre Pravdu Tulley, ktor! 
minulú sobotu vystupoval na 
konferencii TEDx v Bratislave.
 Organizátori ho na Slo- 
vensko pozvali práve preto,  
aby porozprával o svojej  
novej vá$ni. O alternatívnej 
$kole, v ktorej sa neznámkuje 
a netestuje. O projekte  
Brightworks, ktor! Komen-
ského $kolu hrou berie sku-
to"ne doslovne. K!m sa ale 
Tulley dostal k vzdelávaniu 
omladiny, musel jej najskôr 
prinavráti# slobodu a odva-
hu. Preto napísal knihu  
50 nebezpe"n!ch aktivít,  
ktoré by rodi"ia mali povoli# 
svojim de#om.

Ako rodi!ia prijali  
knihu, v ktorej navrhujete, 
aby sa deti hrali s oh"om, 
pou#ívali no#íky !i skúsili 
$oférova% auto?
Hne' po vydaní knihy ma  
na telefonick! rozhovor oslo-
vila britská rozhlasová sta-
nica BBC. Moderátor sa ma 
bez okolkov sp!tal, "i si mys-
lím, &e vydaním takejto kni-
hy ohrozujem &ivoty detí. 
Tak som mu trpezlivo vysvet-
%oval, &e tá kniha je vlastne 
o bezpe"nosti. (e mô&e pod-
nieti# diskusiu medzi de#mi 
a rodi"mi o tom, "o je a "o 
nie je nebezpe"né a ako roz-
pozna# skuto"ne rizikové si-
tuácie. On v$ak pokra"oval. 
P!tal sa ma, "o by som pove-
dal matke, ktorá si myslí, &e 
sa vlastne aktívne sna&ím za-

bi# jej die#a. V podstate som 
mu vlastne zopakoval pred-
chádzajúcu odpove'. V tom 
momente sa v$ak ukázalo, 
&e tá rozhor"ená mama sedí 
priamo v $túdiu. Okam&ite  
na m)a za"ala kri"a#. Nadá-
vala mi, &e navádzam jej deti, 
aby sa $plhali po stromoch. 
Paradoxne, to bola prvá vec, 
ktorú napadla.

Pre!o sú dne$ní rodi!ia 
pod&a vás takí hákliví? 
(ijeme v spolo"nosti, kde 
médiá zohrávajú ve%kú úlo-
hu. Na jednej strane je to 
dobre. Máme preh%ad. Sprá-
vy ale potrebujú sledovanos#, 
a tak zara'ujú &iadané prí-
spevky, ktoré hrajú na city. 
Tak&e sotva sa nie"o zlé sta-
ne nejakému die#a#u hocikde 
na svete, okam&ite o tom vie-
me. Pravda je taká, &e deti sú 

dnes vo vä"$om bezpe"í, ako 
kedyko%vek predt!m v histó-
rii civilizácie. 

Predná$ate po celom 
svete. Vnímate chúlosti-
vos% rodi!ov ako globálny 
problém? Alebo je to 
zále#itos% Ameriky, kde 
pre tento fenomén extrém-
neho doh&adu nad de%mi 
máte u# aj pomenovanie – 
helikoptéroví rodi!ia.
Funguje to v$ade. Povedal by 
som, &e "ím je krajina bohat-
$ia, t!m sú rodi"ia viac pa-
ranoidní. Myslia si, &e robia 
skvelú vec, ale vlastne de#om 
berú slobodu. Nehovorím, &e 
teraz by na$ím vzorom mali 
by# krajiny tretieho sveta. Ale 
svojím spôsobom tam niekto-
ré deti majú zaujímavej$ie 
detstvo.

'o bolo vlastne va$ou 
motiváciou, aby ste napísa-
li takúto knihu? 
Bolo to na základe dvoch  
pozorovaní. V$imol som si, 
&e moderné detstvo sa len 
málo poná$a na to, ktoré si 
pamätám ja. Ke' som bol 
mal!, deti e$te pobehova-
li a vym!$%ali, "o pod%a m)a 
dne$nej generácii mlad!ch 
ch!ba. Druhou vecou bolo, 
&e rodi"ia dnes majú ve%mi 
rozdielne názory na to, "o je 
a "o nie je nebezpe"né sprá-
vanie pre ich deti. A tá pre-
hnaná opatrnos# je nákazlivá. 
Povedzme, &e "lovek nechá 
svoje die#a $plha# sa po stro-
me. Príde k nemu in! rodi" 
a povie mu – tak toto by som 
ja nikdy nedovolil. A ve%a  
%udí sa nechá ovplyvni#.  
Pod%a m)a to v$ak ni"í det-
stvo a knihu som napísal  
preto, lebo som cítil, &e na to 
niekto musí poukáza#.

Tak#e vám len bolo &úto, 
#e sú!asné deti u# nemajú 
detstvo ako vy? 
Práve&e nie. *ím dlh$ie som 
sa nad t!m zam!$%al, t!m 

viac som si uvedomoval, &e 
takéto detské zá&itky vedia 
formova# "loveka, ktor! bude 
kompetentn!. A teraz to mys-
lím v tom naj$ir$om zmysle 
slova. Poznáte to – ke'  
vidíte "loveka, u ktorého 
ste si ist!, &e ak sa situácia 
vymkne kontrole, on bude 
ten, ktor! si zachová chladnú 
hlavu a bude ma# praktickú 
schopnos# uplatni# svoje  
znalosti. Takisto som rozm!$-
%al nad t!m, &e rovnako ako 
isté faktory z detstva mô&u 
z "loveka vytvori# zlého  
dospelého, rovnako existujú 
aj vplyvy, ktoré vedia spôso-
bi#, &e "lovek sa v &ivote raz 
zachová hrdinsky. Myslím, &e 
plnohodnotné detstvo vie vy-
tvori# budúcich hrdinov.

Aj preto ste zrejme za-
lo#ili svoje zá#itkové letné 

tábory. Aké typy rodi!ov 
vám zverili svoje ratolesti? 
Pri$li k nám deti, u ktor!ch 
sme hne' vedeli, &e tak!m 
spôsobom, ako &ijeme v tá-
bore, &ijú aj doma. (e majú  
slobody a dôvery a&–a&. 
O ná$ tábor mali záujem aj 
rodi"ia, ktorí mali obavy.  
Hovorili nám, vieme, &e je to 
pre deti dobré, ale nechceme 
vedie#, "o sa tu s nimi deje, 
lebo by sme to nezvládli.

Ako vyzerá tak( tábor? 
Zaka&d!m je trochu in!. Ten 
prv! som sa sna&il postavi# 
na tom, "o mi ide najlep$ie. 
Na mojej celo&ivotnej vá$-
ni budova# veci. Najskôr som 
teda deti zaviedol do u"eb-
ne bez stoli"iek, povedal som 
im, nech si sadnú a za"al pí-
sa# svoje meno na tabu%u.  
Po chvíli sa ozvalo jedno 
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diev"atko – ale ve' tu &iad-
ne stoli"ky nie sú! Tak som 
sa zatváril prekvapene a po-
vedal, tak si nejaké posta-
víme. Bolo to v!borné cvi-
"enie, pri ktorom sa nau"ili 
robi# s náradím a zárove) to 
nebolo riskantné. Najhor-
$ie, "o sa mohlo sta#, bolo, &e 
spadnú zo zle postavenej sto-
li"ky. Vä"$ie obavy mali dru-
h! de), ke' sme stavali osem 
metrov dlh! most, ktor! vie-
dol z mojej verandy na strom 
pri dome. 

Vydr#al? 
Ale áno. To napätie, ke' sme 
ho i$li prv!krát otestova#, 
to bolo "osi ú&asné. Vtedy 
som u& videl, &e deti sú bu-
dovaním pohltené. Samy vy-
m!$%ali, "o by postavili 'a-
lej. Nejako sme sa teda zhodli 
na húsenkovej dráhe. To u& 

bolo naozaj náro"né. Muse-
li sme vybudova# nielen drá-
hu, ale aj vozidlo, ktoré bude 
schopné po nej jazdi#. Deti sa 
rozdelili na dva tímy a za"a-
li pracova# s ve%k!m nasade-
ním. Vedeli, &e v sobotu po 
ne prídu rodi"ia, tak&e mali 
reálny deadline. Ako v sku-
to"nom &ivote. Tá motivácia 
predvies# rodi"om skuto"nú 
húsenkovú dráhu bola  
neuverite%ná. Deti na dráhe 
robili aj desa# hodín denne, 
#ahali ma von, aj ke' ja som 
bol u& unaven!. Napokon to 
stihli dokon"i# v sobotu ráno, 
pár hodín pred príchodom 
rodi"ov. 

To u# celkom pripo-
mína vá$ najnov$í pro-
jekt. Alternatívnu $kolu 
Brightworks, v ktorej sa 
neznámkuje, netestuje, ale 

ktorá funguje práve  
na tak(chto projektoch... 
Áno, ale hne' na za"iatku  
chcem upozorni#, &e nej-
de len o kon$truk"né pro-
jekty. Deti v období, ke' by 
chodili na tradi"nú základnú 
a strednú $kolu, u nás spravia 
asi 50 a& 60 projektov z naj-
rôznej$ích oblastí. V jednom 
z projektov napríklad napí$u 
román, v inom zahrajú diva-
delnú hru. Navy$e, nikdy nie 
je presne vopred dané, ak! 
bude v!sledok. 

Ako mô#e takáto $kola 
vôbec fungova%?
V USA je nieko%ko $tátov, kto-
ré majú vo%nej$ie zákony, "o 
sa t!ka nále&itostí, kto mô&e 
zalo&i# $kolu a ako mô&e fun-
gova#. V Kalifornii, kde sme 
zalo&ili Brightworks, to ide. 
Keby som obdobnú $kolu 

chcel zalo&i# napríklad v Te-
xase, nebola by $anca. A tak 
sa sna&íme vyu&i# túto mo&-
nos# a prípadne poslú&i# ako 
experiment, ktor! neskôr 
mô&e ovplyvni# cel! $kolsk! 
systém. A nielen u nás.

Mohli by ste opísa%, ako 
va$a $kola funguje? 
Máme trochu in! poh%ad na 
rozlo&enie "asu pri vzdeláva-
ní. Verejné $kolstvo vychádza 
z predpokladu, &e existuje 
nejaká suma vedomostí, kto-
rú by sa deti mali do maturít 
nau"i#. Túto sumu rozdelia 
od najjednoduch$ích po naj-
zlo&itej$ie "asti. A potom t!m 
k+mia deti 45–minútov!mi  
ly&i"kami. My v Brightworks 
si v$ak myslíme, &e ke' nás 
pri u"ení nie"o nadchne, tak 
potrebujeme viac "asu, aby 
sme nad t!m prem!$%ali.  
Chceme sa s tou my$lienkou 
doslova hra#. Tú&ime jej  
porozumie#.

Ako je teda rozdele-
né vyu!ovanie na Bri-
ghtworks? 
Funguje v devä#t!&d)ov!ch 
cykloch. Tie sú potom rozde-
lené na $tyri t!&dne spozná-
vania, $tyri vyjadrovania  
a jeden prezentácie. 

Za!nime teda spoznáva-
ním. 
Ka&d! cyklus má svoju tému. 
Vysvetlím vám to na príkla-
de. Povedzme, &e téma je 
vietor. Úlohou u"ite%a po"as 
spoznávacej fázy je vytvo-
ri# de#om intelektuálne a ex-
perimentálne zázemie pre 
spoznávanie vetra v ka&dom 
smere a zmysle. Je potom na 
de#och, ako si tieto poznatky 
pospájajú a "o konkrétne ich 
zaujme. Nechceme, aby vie-
tor vnímali v$etci rovnako, 
ale aby sa po tomto cykle na 
vietor pozerali z novej per-
spektívy, ktorá ich obohatila.

Ako to vyzerá v praxi? 
Okrem toho, &e s de#mi ko-
munikujú u"itelia, ktor!ch 
my naz!vame spolupra-
covníkmi, chodia k nám na 
predná$ky aj rôzni exper-
ti. Dôle&ité sú v$ak zá&itky. 
V prípade vetra napríklad 
vezmeme deti na oceán. Na 
skuto"nú plachetnicu. Potom 
sa s nimi rozprávame o staro-
dávnych námorn!ch obchod-
n!ch cestách, ktoré vietor 
a po"asie v$eobecne ve%mi 
ovplyv)ovali. Rozprávame sa 
aj o stavbe lode, navigácii... 
O pirátoch. Najpodstatnej-
$ie je to, &e deti majú zá&itok, 
ktor! im zostane v pamä-
ti. Nerozplynie sa ako kvap-
ka v mori vyu"ovacích hodín. 

„Rovnako ako 
isté faktory 
z detstva mô!u 
z "loveka 
vytvori# zlého 
dospelého, 
rovnako  
existujú aj 
vplyvy, ktoré 
vedia spôsobi#, 
!e "lovek 
sa v !ivote 
raz zachová 
hrdinsky.“

„Deti sú dnes 
vo vä"$om 
bezpe"í, ako 
kedyko%vek 
predt&m 
v histórii  
civilizácie.“



Je ak!msi str"#om, na ktor! 
sa potom naba$ujú %al&ie ve-
domosti. Samozrejme, "e aj 
my trávime ve$a 'asu v u'eb-
niach a sna"íme sa, aby deti 
vyu"ívali svoju fantáziu. Ale 
fantáziu treba aj k(mi). Pri 
takomto zá"itkovom u'ení, 
a to máme odskú&ané, si ka"-
dé jedno die)a nájde v rámci 
témy oblas), ktorá ho  
naozaj zaujíma, fascinuje. 
U'ite$ ho potom povzbudzuje 
práve v tejto sfére. Ale to sa 
u" dostávame k druhej, vy-
jadrovacej fáze. 

Tá je o projektoch? 
Áno. A opä) je to vlastne  
trochu iné, ako v tradi'n!ch 
&kolách. Ke% sa nad t!m  
zamyslíte, klasické vyu'ova-
nie je vlastne podstatne  
odtrhnuté od %al&ieho "ivo-
ta. Rozdelenie pracovného 
d#a na 45–minútové bloky, 
kedy po skon'ení &koly e&te 
nejak! tak! denn! rytmus 
za"ívame? Vä'&ina z nás asi 
nikdy. *udia zvä'&a pracujú 
na nejak!ch projektoch, kto-
ré majú istú uzávierku. Nie-
kedy nieko$ko dní, inokedy 
t!"dne 'i mesiace. Tomu sa 
sna"íme priblí"i) aj my. Deti 
majú presne &tyri t!"dne na 
to, aby dokon'ili svoj pro-
jekt. Sme v tom ve$mi prísni. 
Preto"e tak! bude aj skuto'-
n! "ivot. 

O aké typy projektov 
ide? 
Ako som u" spomínal, nie je 
to vopred dané. U'ite$ sle-
duje deti vo fáze spoznáva-
nia a následne vytvorí skupi-
ny "iakov, ktor!ch zaujímajú 
podobné veci. V tom prípa-
de participujú na nie'om, 
na 'om majú jasn! osobn! 
záujem. Okrem toho, ke%-
"e ka"d! je unikátny a ka"d! 
prispeje 'ímsi in!m, vytvo-
ria spolu nie'o, 'o ich svo-
jím spôsobom presahuje. +o 
by sami "iaci nedokázali. Pri 
jednom cykle mali napríklad 
deti vytvori) divadelnú hru. 
Jedna skupina hru písala, %al-
&ia budovala samotné diva-
dlo. Deti museli spolupraco-
va), dop,#a) sa, aby v!sledok 
stál za to. 

!o ke" to nestihnú? 
Prezentova) budú to, 'o stih-
li spravi). Z na&ich skúsenos-
tí v&ak vieme, "e ich netreba 
nijako nahá#a) 'i napomína). 
Pracujú toti" na nie'om, 'o 
ich fascinuje a 'o chcú vidie) 
funk'né. Dokon'ené. Tie &ty-
ri t!"dne patria potom nie-
kedy k ich najproduktívnej-
&ím obdobiam v "ivote. Je to 
ako s tou húsenkovou dráhou 

v letnom tábore. Deti na nej 
nepracovali desa) hodín den-
ne, preto"e by chceli nejaké 
ocenenie. Robili to preto, aby 
tá húsenková dráha bola  
hotová. Keby to nestihli, rodi-
'ia by ich ur'ite pochválili aj 
za rozostavanú atrakciu, ale 
deti nechceli odís) s t!m, "e 
postavili nefunk'nú dráhu. 
-iaci si teda závere'n! ter-
mín uvedomujú. A dokonca, 
u" aj tí najmen&í sú schopní 
uprostred prác robi) takzva-
n! „triage“. Viete, 'o to slovo 
znamená?

Nie. 
Je to pôvodne francúzsky  
v!raz. Pou"íva sa v medicí-
ne, ke% sa ur'uje, ktor!  
pacient pôjde prv! na zá-
krok, kto ho potrebuje súr-
nej&ie, 'i u koho je vä'&ia 
&anca na pre"itie. My tak  
naz!vame moment, ke% si 
deti spolu sadnú a povedia 
si – dobre, nebude to ma) tie 
zvon'eky a farebn! náter,  
ale bude to fungova).  
Jednoducho pragmaticky  
korigujú svoj projekt tak, aby 
bol pred uzávierkou funk'-
n!. Pritom sa z toho nevy-
tráca hra. A v momente, ke% 
sa stiera 'iara medzi hraním 
a tvorením, ke% máte z práce 
rovnako dobr! pocit, ako by 
to bola hra, vtedy ste kreatív-
ni a produktívni.

Komu sa potom projekt 
prezentuje? A pre#o a$ 
t%$de&? 
V&etk!m. Nielen $u%om zo 
&koly 'i rodi'om. Po'as pre-
zentácie robíme reklamu 
pred &kolou, lákame $udí 
dnu. V jednom cykle o vtá-
koch napríklad deti sledova-
li, ako sa vyliahne kuriatko. 
Potom jedno z najmlad&ích 
detí vy&lo pred &kolu a det-
sk!m rukopisom napísalo na 
tabu$u – prí%te sa pozrie) na 
kur'a. *udia chodili s úsme-
vom dnu a p!tali sa – vraj tu 
máte nejaké kur'a. (smiech) 
Ale aby som odpovedal na 
va&u otázku, túto fázu pova-
"ujeme za dôle"itú, preto-
"e deti potrebujú aj re.exiu 
ich práce. V dne&nom sve-
te súperia o pozornos) rodi-
'ov nielen s ich prácou, ale 
aj rôznymi aktivitami 'i  
po'íta'mi, smartfónmi... 
A ten moment, ke% sa im  
podarí upúta) pozornos)  
dospelého, je pre deti magic-
k!. Ve$a pre nich znamená. 
Preto im ho chceme dopria).

Znie to ve'mi zaujímavo. 
Ale doká$u desiatky va(ich 
projektov nahradi) tisícky 
vyu#ovacích hodín? 

V prvom rade si nie'o  
povedzme o klasick!ch  
vyu'ovacích hodinách. Sú 
&kolské osnovy tvorené z po-
h$adu potrieb die)a)a? Málo-
kedy. Skôr tu fungujú rôzne 
politické tlaky. U nás majú 
tvorby osnov na starosti jed-
notlivé &táty. A 'asto to fun-
guje tak!m spôsobom, "e 
nejak! úradník si pozrie &ta-
tistiky, pod$a ktor!ch ame-
rické deti zaostávajú za ázij-
sk!mi v matematike. +o teda 
urobí? Pridá &tyri hodiny 
matematiky a &krtne hudob-
nú v!chovu. V praxi vidíme, 
"e tvorba osnov 'asto igno-
ruje u" viac ako storo'né  
neurovedecké v!skumy 
toho, ako sa deti u'ia, 'o 
u nich funguje a 'o nie. 

Hodiny v tradi#n%ch 

(kolách predsa len aspo& 
v teórii pokr%vajú v(etky 
vedomosti, ktoré chce spo-
lo#nos) de)om odovzda)...
Ke% si zavoláte maturanta 
a dáte mu povedzme zopako-
va) test z dejepisu zo základ-
nej &koly, mo"no vás pre-
kvapí, ko$ko toho zabudol. 
Maturanti majú vo v&eobec-
nosti ve$ké medzery. Mnohé 
vedomosti im vyleteli z hla-
vy. A túto skuto'nos) si uve-
domujú aj "iaci. U viacer!ch 
sa stane, "e si napríklad na 
strednej &kole uvedomia, "e 
si pamätajú len pramálo  
vedomostí. Je to depresív-
ne zistenie. Niektorí sa po-
tom za'nú u'i) len to$ko, aby 
mali dobré známky a mohli 
ís) na univerzitu. Iní úplne 
rezignujú.
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„!kolu skon"ia 
#udia, ktorí 
budú ma$ 
ú%asnú  
schopnos$ 
u"i$ sa. 
Budú u"enie 
milova$, 
preto%e sa im 
bude spája$ 
s hrou. “ 

Deti ur#ite zabúdajú aj 
vo va(ej (kole, nie? 
Ale áno. A my na to rodi'ov 
aj upozor#ujeme. Otvore-
ne im hovoríme, "e ich die)a 
bude maturova) s medzera-
mi. /kolu v&ak skon'ia $u-
dia, ktorí budú ma) ú"asnú 
schopnos) u'i) sa. Budú u'e-
nie milova), preto"e sa im 
bude spája) s hrou. A to je 
pod$a m#a charakteristika 
schopnej osoby. +lovek, kto-
r! sa chce u'i) cel! "ivot. 

Vrá)me sa v(ak e(te raz 
k predmetom. Naozaj pri 
projektoch prejdú va(i 
$iaci v(etk%m, #o patrí 
k v(eobecnému vzdelaniu? 
Nie sú odkázaní úplne na 
seba, majú spolupracovní-
kov, ktorí ich usmer#ujú. 
A naozaj to ide aj ve$mi pri-

rodzenou cestou. Povedzme, 
"e "iak pracuje na projek-
te, v ktorom má postavi) lo%. 
Len"e tá lo% pláva príli&  
pomaly. T!ch prí'in mô"e 
by) neúrekom. Ako ich h$a-
dá, za'ne vyu"íva) a u'i) sa 
matematiku, geometriu, fyzi-
ku... A nie je to silené. -iad-
ne také, "e ke% zazvoní, kon-
'í sa hodina matematiky 
a za'ína sa nie'o úplne iné. 
Nie. Je to sú'as)ou jedného 
prirodzeného procesu. 

Va(a (kola funguje len 
krátko, ale ur#ite ste u$ 
kontaktovali univerzity, 
aby ste zistili, #i o va(ich 
$iakov budú ma) záujem. 
Spravil som to e&te predt!m, 
ako som za'al s prípravami. 
Za&iel som najskôr za tímom 
profesorov zo Stanfordskej 

univerzity, ktor! rozhodu-
je o prijatí nov!ch &tudentov. 
Nakreslil som im, ako to celé 
bude fungova) a oni bez  
váhania povedali, "e majú zá-
ujem. Mne to v&ak nesta'ilo. 
Stanford je síce jedna z naj-
prestí"nej&ích &kôl v Spoje-
n!ch &tátoch, ale je to tie" 
progresívna univerzita,  
kde vznikli projekty ako  
Google. Tak"e som tak trochu 
o'akával, "e budú za. A tak 
som za&iel aj na tradi'nej&iu 
&kolu Carnegie Mellon. 

Aká bola ich reakcia?
Ke% som skon'il prezentá-
ciu, nasledovala dlh&ia  
tichá pauza. Potom poveda-
li, "e je to zaujímavé, ale "e 
na&i "iaci budú aj tak musie) 
spravi) SAT, 'o je &tandardi-
zovan! test na prijatie na vy-
sokú &kolu v Spojen!ch &tá-
toch. Ubezpe'il som ich, "e 
to nebude problém, no oni 
boli stále rezervovaní. Tak 
som len dodal, "e som s pro-
jektom bol u" aj na Stanfor-
de a "e oni na&ich &tudentov 
chcú. Vtedy kone'ne  
o"ili a povedali – nie na Stan-
forde, u nás budú &tudova)! 
(smiech)

Spomínali ste SAT testy. 
Ako sa $iaci, ktorí nikdy 
neboli testovaní ani znám-
kovaní, doká$u pripravi) 
na takú náro#nú skú(ku? 
Existujú rôzne programy, 
ktoré "iakov pripravujú na 
SAT, a fungujú ve$mi dobre. 
V Spojen!ch &tátoch máme 
navy&e u" pä)desiatro'nú 
skúsenos) so "iakmi z alter-
natívnych &kôl, ktorí si na 
SAT testoch po'ínali oby'aj-
ne ve$mi dobre. Ke%"e deti 
v Brightworks berú vzdeláva-
nie ako hru, SAT pre ne bude 
nie'o ako krí"ovka. Myslím 
si, "e v kone'nom dôsledku 
budú "iaci aj menej vy- 
stresovaní, a preto efektív-
nej&í.

Na Slovensku ste  
prv%krát. U$ ste v(ak  
absolvovali viacero rozho-
vorov o (kolstve. Myslíte 
si, $e niektoré z va(ich 
projektov by sa dali  
uplatni) aj u nás?
V poslednom 'ase sa vo ve$-
kom podporujú takzvané 
startupy. Men&ie spolo'nos-
ti, ktoré h$adajú progresívne 
biznis modely, aby sa  
následne mohli aplikova) vo 
ve$kom. Na vzdelanie treba 
pod$a m#a nazera) podobne. 
Sta'í ve$mi malá zmena na 
úrovni ministerstva a mô"e 
sa za'a) s experimentálnym 
vzdelávaním, ktoré sa neskôr 

mô"e vlastne sta) tradi'n!m. 
Viem, "e u vás funguje peda-
gogika montessori. Tak!chto 
experimentov treba viac. 

A #o zá$itkové tábory 
pre najmen(ie deti?
To je ve$mi dobr! spôsob, 
ako zapoji) do zmeny samot-
né deti. Z na&ej skúsenos-
ti vieme, "e niektorí ú'astní-
ci na&ich táborov boli neskôr 
nespokojní so &t!lom, ak!m 
sa vyu'uje na ich &kolách. 
Niektoré deti dokonca  
vo svojom vo$nom 'ase zalo-
"ili kurzy pre mlad&ích spo-
lu"iakov. To je celkom pekn! 
spôsob, ako na&tartova)  
postupnú revolúciu, v&ak? 









„Aj my trávime 
ve#a "asu 
v u"ebniach 
a sna%íme sa, 
aby deti  
vyu%ívali svoju 
fantáziu.  
Ale fantáziu 
treba aj 
k&mi$.“


