Páči sa vám zatiaľ na našej škole?
Na to, aby som hodnotila školu, som tu príliš krátko, ale samozrejme, páči sa mi. Krásna
budova, žiačky sú usilovné... Zatiaľ hodnotím
školu iba pozitívne. Učila som zatiaľ štyri dni,
všetci sa mi miešajú, ale myslím si, že ste
veľmi zlaté, snaživé a veľmi dobre sa mi zatiaľ
učí.
Počuli sme, že ste učili aj v zahraničí, kde
všade to bolo?

Pani učiteľka

Mgr. Andrea Štefková
je nová učiteľka angličtiny na našej škole. Opýtali
sme sa jej pár otázok, aby ste ju prostredníctvom
nás lepšie spoznali. Je to scestovaná, zábavná
a veľmi múdra žena so zaujímavými názormi.
Dúfame, že sa vám interview bude páčiť ☺

V zahraničí som učila len ako „asistent učiteľa“ vo Švédsku jeden školský rok, v rámci
programu Erazmus/Comenius.
Aké sú vaše hobby?
Voľného času momentálne nemám veľmi
veľa, keďže sa ešte stále rozbieham v novom
zamestnaní, ale keď sa nejaký čas už nájde,
tak rada chodím na prechádzky do prírody,
bicyklujem a veľmi rada čítam knihy, pozerám filmy a občas si aj niečo ušijem, ale moje
schopnosti končia pri taškách a pyžamových
nohaviciach. :)
Podporujete feminizmus? Aký máte naň názor?
Do takej zdravej miery asi áno, myslím si, že
všetci ľudia sú si rovní a každý má rovnaké práva.
Ženy by mali byť napríklad platené rovnako ako
muži na všetkých pozíciách a vo všetkých zamestnaniach. Ale myslím si, že keď je feminizmus
útočný, tak to už môže prekračovať hranice...
Ako by ste definovali kvalitné „učenie sa“ žiakov?
Kvalitné učenie sa žiakov je prvoradé. Ja som
vždy tvrdila, že kde neexistuje učenie sa, učiteľ nič
nezmôže. Učiteľ môže učiť len žiakov, ktorí sa
učia. Keď však chýba učenie sa, učiteľ nemá na čo
vplývať. Toto je pre mňa dôležité, musí byť nejaká
žiacka aktivita. A učiteľ je ten, ktorý rozpozná, čo
žiak ešte potrebuje, na čom potrebuje pracovať,
čo mu pomôže a v čom bude fungovať jeho učenie

sa, ale nemyslím si že učiteľ dokáže naučiť žiaka,
ktorý sa učiť nechce.
Otvorili by ste obálku, ak by ste vedeli, že je
v nej dátum vašej smrti?
Nie, určite nie (smiech), ale neviem, ako by
som s tým bojovala.
Máte nejaký dôvod, prečo by ste ju neotvorili?
Ja si myslím, že to, že nevieme, ako dlho tu budeme, je na živote to vzrušujúce, krásne, to čo nás
posúva ďalej. Myslím, že keby som vedela dátum
svojej smrti, tak to asi vzdám. (smiech)
Z čoho máte najväčší strach?
Fúha, ja vlastne ani neviem. Ja asi nemám obrovský strach z ničoho...Bojím sa asi ľudskej hlúposti. Niekedy na niektorých ľudí nefunguje logika
ani racionálne vysvetlenia a nemáte ako bojovať s
hlúposťou človeka.
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