bilingválne gymnázium c.s.lewisa
C. S. lewis bilingual high school

VITAJTE na bilgyme!
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa (Bilgym) chce byť prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti
s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu.
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Príbeh nášho gymnázia sme začali písať pred 12 rokmi. Píšeme ho spolu: učitelia, študenti, rodičia, správna rada
školy, jej absolventi a priatelia.
Spoločne sa snažíme budovať výnimočné gymnázium, postavené na troch pilieroch:

AKADEMICKÝ

HODNOTOVÝ

MEDZINÁRODNÝ

Naši absolventi oceňujú metódy
učenia rozvíjajúce kritické myslenie.
Nejde nám len
o odovzdávanie informácii, ale
o učenie sa spochybňovať,
analyzovať a klásť si otázky. Snažíme
sa byť priestorom pre vzdelaných
a motivovaných učiteľov. Rozvíjajú
sa cez tréningy, osobný koučing
a supervíziu.

Snažíme sa nájsť pravdu
o sebe a o svete.
Na tútoringu, v dobročinnosti
i na diskusiách v triede
a mimo nej sa učíme jeden
od druhého. Kresťanstvo vnímame
ako ponuku, pričom študentom
chceme umožniť stať sa tou lepšou
verziou seba samých.

Študenti sa pripravujú na život
a ďalšie štúdium
v medzinárodnom prostredí.
Pomáha im k tomu intenzívne
vyučovanie anglického jazyka a to,
že sa na škole stretnú
s pedagógmi, lektormi
a tútormi z USA, Mexika, Indie,
Španielska, Veľkej Británie
či Nemecka.
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ZAOSTRUJEME NA SOCIÁLNU INKLÚZIU
Veríme, že „žiadny človek nie je ostrov“ (Thomas Merton), lebo byť človekom znamená žiť vo vzťahoch,
a stavanie mostov je lepšie, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť takto inkluzívnym priestorom,
v ktorom je rozmanitosť vítaná.
Usilujeme sa o to, aby sme štúdium umožnili aj tým z vás, ktorí si ho finančne nemôžu dovoliť. Študentov, ktorí sú
zvedaví (lebo dobrá otázka je polovica odpovede) a ochotní na sebe pracovať, pozývame k tomu, aby zabojovali
o sociálne štipendium na našej škole.
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa bude zároveň od februára 2017 vďaka výťahu a vstupnej plošine prvou
bezbariérovou školou svojho druhu na Slovensku.
Neďaleko školy je internát pre stredoškolákov (Vranovská 2, Petržalka), s ktorým máme dlhodobo dobrú
spoluprácu.
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PREDSTAVUJEME SA
Vedúci departmentov

Vedenie školy a správna rada

Dušan Jaura

Marián Czére

Daniel Bútora

Daniel Laco

Hanka Šándorová

Ondrej Szekély

Alica Žuravová

Dušan Jurčo

riaditeľ gymnázia

akademický riaditeľ

riaditeľ Združenia škôl
C.S.Lewisa

predseda Správnej
rady Združenia škôl
C.S.Lewisa

školská psychologička
a koordinátorka
tútoringu

Sciences Department

Department
of Languages

Department
of Humanities

„Existujú školy, ktoré sú
ako úzka chodbička,
ktorou sa rútia
vystresované myšky
s túžbou zahryznúť
do svojho syra, ktorý
ich čaká na konci ako
voňavá odmena. V našej
škole sa snažíme skôr
sadiť rastliny. Vytvárame
podporné prostredie k
tomu, aby sa zakorenili
dostatočne hlboko
a zvládli aj páľavu
poludňajšieho slnka.“

„Chcem sa podieľať
na takej škole, v
ktorej mladý človek,
podchytený a
sprevádzaný dobrými
učiteľmi, môže skúmať
a rozvíjať svoje talenty,
schopnosti a zručnosti,
aj v zmysle Goetheho
výroku: „Zaobchádzaj
s človekom podľa
toho, aký je a on takým
zostane. Zaobchádzaj
s človekom podľa toho,
akým môže a mal by byť
a on sa takým stane.“

„Naši študenti budú
väčšinou úspešní. No
ak by to znamenalo
iba to, že budú mať
každé dva roky nové
auto v garáži, viedli
by v skutočnosti veľmi
chudobný a prázdny
život. Vytvárame preto
prostredie, v ktorom
zisťujú, že nežijú iba
svoje vlastné životy. Že
úspešní budú vtedy, keď
sa budú pýtať, ako môžu
obohatiť životy tých
druhých – a v konečnom
dôsledku zlepšiť krajinu,
v ktorej žijú.“

„Teším sa, že naše deti
a ich spolužiaci mohli
chodiť do „otvorenej“
školy, ktorá ich dobre
pripravila na život
„vonku“. Snaha nezostať
v úzko definovaných
predmetoch, ale viac
vnímať osobnosť
každého študenta, si
vyžaduje zanietených
učiteľov. Odmenou
je vidieť absolventov,
ktorých škola „nakopla“
nielen akademicky, ale
aj k chuti meniť veci
okolo k lepšiemu.“

„Snažíme sa budovať
školu plnú dôvery a
rešpektujúcich vzťahov aj vďaka tútoringu.“

„Kedysi som mal
pomerne jasnú
predstavu o tom, ako by
mohla škola formovať
Človeka s veľkým Č.
Potom si ma našiel
Bilgym a ja som začal
s údivom zisťovať, že
existuje miesto, ktoré sa
snaží o veľa vecí
z mojej predstavy.
Kiežby sme raz všetci
v škole vedeli odovzdať
to naše človečenstvo
a mohli sa spoľahnúť, že
to prvé „č“ v ňom bude
aspoň o trochu väčšie.“

„Do the best you can
until you know better.
Then when you know
better, do better.“

„Bilgym je čas rozmýšľať
o svete a o sebe: čí sme,
akí sme a ako so sebou
naložiť.“
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- Maya Angelou
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Študentov vedieme k tomu, aby prevzali
zodpovednosť za seba, rozpoznali a oceňovali
hodnotu každého človeka, rozvíjali svoju
sociálnu a emočnú inteligenciu.

Čo budeš
študovať?
Jazyk a komunikácia

Človek a hodnoty

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Španielsky/Nemecký jazyk

Náboženstvo/Etika

Človek a príroda

Matematika
Informatika

Fyzika
Chémia
Biológia

Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka

V ČOM JE NAŠE
KURIKULUM
UNIKÁTNE?
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Matematika a práca
s informáciami

Umenie a kultúra
Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
Telesná a športová
výchova

Vzdelávanie je celistvé. Venujeme sa
sebapoznaniu a reflexii.
Zodpovednosť, čestnosť, hľadanie
riešení, schopnosť komunikovať a
počúvať, chuť meniť a zlepšovať zvyšujú
motiváciu študentov pracovať na sebe a
dosahovať kvalitné výsledky v štúdiu aj
v živote.
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ŠTÚDIUM U NÁS

NAŠI UČITELIA

V 1. ročníku študenti dostanú poriadnu dávku
anglického jazyka.

Vzťahy s učiteľmi nás formujú na celý život.
Majú výrazný vplyv na to, či raz zmeníme svet.
Naši učitelia učia inak, majú skutočný záujem
o študentov. Radi učia. Nedarujú nič. Sú však
ľudskí. Poznajú vás po mene. Inšpirujú vás
k posúvaniu vlastných hraníc, k dômyselným
otázkam, ku komunikácii a kritickému
mysleniu. Sú tiež tútormi študentov.

V 4. ročníku si študenti volia tri predmety podľa
svojich preferencií, z toho dva sú vyučované
v druhom vyučovacom jazyku.
Piataci absolvujú maturitnú skúšku z anglického
jazyka na úrovni C1. Opätovne si volia predmety,
ktoré študujú do hĺbky. Dvom predmetom venujú
až 7 hodín v týždni, z toho jeden je vyučovaný
v druhom vyučovacom jazyku. Študenti majú
možnosť popri maturite vykonať aj odbornú
jazykovú štátnicu na úrovni C1.
Vyučovanie prebieha v triedach s maximálne
šestnástimi študentmi.

GLOBAL STUDIES
Naše gymnázium ponúka svojim študentom v rámci
anglického jazyka hodiny globálnych štúdii.
Úlohou predmetu je inšpirovať mladých ľudí
k otázkam a hľadaniu odpovedí na problémy
sveta. Snažíme sa viesť študentov k interkultúrnej
komunikácii, k vnímaniu globálnych problémov,
až po vytvorenie prípadových štúdií. Študenti
nachádzajú prostredníctvom diskusie rôzne
súvislosti a prepojenia medzi jednotlivými javmi,
čím sa učia lepšie im rozumieť.
Zámerom je, aby porozumeli, že na svet sa možno
pozerať z perspektívy blízkych či vzdialených
susedov. Má zmysel provokovať študentov
k úvahám, ako a prečo sú globálne problémy
neoddeliteľnou súčasťou aj ich sveta.
V rámci predmetu sa zaoberáme témami ako
vzdelávanie, chudoba, ľudské práva, migrácia,
riešenie konfliktov, politické režimy, enviromentálne
problémy, civilizačné globálne choroby a pod.

ANGLICKÝ PROGRAM
V prvom ročníku študujú naši študenti okrem Global
Studies nasledovné predmety:
COURSE BOOK (rozvoj všetkých jazykových
kompetencií vrátane gramatickej stránky jazyka)
GRAMMAR - gramatika
SPEAKING - konverzácie
PUBLIC SPEAKING - rétorika
LITERATURE AND WRITING - základy teórie literatúry,
kreatívne písanie a prvé kroky
k akademickému písaniu
LEARNING SKILLS - rozvoj učebných
zručností
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KAM BUDEŠ CESTOVAŤ?
Teambuilding

Community Service Building

V 1. ročníku, ešte pred
začatím školských povinností,
odchádzajú naši prváci na svoj
prvý teambuilding, kde utužujú
kamarátstva, plnia rôzne úlohy
vyžadujúce nielen odvahu, ale
aj šikovnosť, logické myslenie či
kreativitu.

Chceme, aby študenti pracovali
nielen hlavou, ale aby si skúsili
aj manuálnu činnosť a prispeli
tak k skrášleniu a zlepšeniu
svojho okolia. Týždňový CSB je
každoročnou tradíciou tretiakov.

zažiť a uchopiť históriu, vedu či
umenie. Exkurzie sú prepojené
s workshopmi, prednáškami
a diskusiami. V rámci nich naši
študenti navštívili Terezín, Lidice
či Osvienčim, ale aj Budapešť,
Škótsko a švajčiarsky CERN.

Language Building

Field Trips

Monastic Project

Na konci druhého ročníka študenti
absolvujú týždňový pobyt s
lektormi anglického jazyka Bilgymu
aj so zahraničnými partnermi školy
s cieľom posilniť komunitu
a jazyk v neformálnom prostredí.

Field trips alebo exkurzie v rámci
štvrtého ročníka sú výpravami
na miesta so silnou výpovednou
hodnotou ako múzeá, galérie,
pamätné miesta či vedecké centrá.
Miesta pobytu súvisia s témami
daného ročníka. Cieľom je

V záverečnom ročníku štúdia
študenti odchádzajú na Monastic,
ktorého úlohou je „oslobodiť“
mladých od zhonu každodenného
života, zreflektovať život
na strednej škole, zamyslieť sa nad
budúcnosťou a vnímať spirituálny
aspekt života.

BUDUJEME komunitu
Súčasťou školy je aj neformálne vzdelávanie a pobyty, počas ktorých sa snažíme porozumieť
sebe, spolužiakom, kontextu a dejinám.
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FORMUJEME
CHARAKTER
DOBROČINNOSŤ
Mnohí mladí ľudia dnes žijú v kultúre dostatku a pomerne
často vnímajú svet ako priestor pripravený plniť ich očakávania
a priania.
Dobročinnosť je príležitosťou spoznať, že svet sa netočí len okolo
nás. Študenti budú aktívne participovať na aktivitách, ktoré slúžia
komunite, v ktorej žijeme.
Projekt vyžaduje koordináciu a informovanie študentov
o možnostiach výberu dobrovoľníckej aktivity, získavanie reflexie
a spätnej väzby od študentov a subjektov, pri ktorých dobročinnosť
prebiehala.

„Pokora neznamená, že si o sebe myslíme menej. Znamená to, že myslíme menej na seba.“
- C. S. Lewis
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Osobnosť každého študenta
posilňujeme prostredníctvom
tútoringu, intenzívnu prácu s
dynamikou skupín, či diskusiou
o hodnotách, postojoch a
konceptoch.
Spolu so C.S.Lewisom, ktorého
meno naša škola nesie, veríme,
že samotné vzdelanie nestačí. Ak
by zostalo osamotené, môže sa z
človeka stať „inteligentná beštia“.

Program rozvoja charakteru
študentov je na Slovensku
unikátny. Ide o pilotný
program. Každý rok sme
prizývaní prezentovať koncept
zástupcom iných škôl na
konferenciách pre pedagógov.
Stretávame sa so záujmom
pedagógov z Česka a Poľska,
aby sme ho zdieľali a poskytli
naše know-how ďalším školám.
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WICK:
nechávame sa
inšpirovať
WICK (Weekly Inspirational Club for
Kids/Týždenný inšpiratívny klub pre
študentov) je 30 minút na životné
príbehy inšpirujúcich ľudí. Ľudí, ktorí
vo svojom živote nasledovali svoj
sen: zmeniť svet, vybudovať úspešný
biznis, zastaviť korupciu či zmeniť
zákony.

Počas týchto 30 minút majú naši
študenti možnosť vypočuť si príbehy
ľudí z rôznych oblastí: vedca, politika,
podnikateľa, aktivitistu za ľudské práva, človeka, ktorý prekonal závislosť,
kazateľa, novinára či life kouča.

WICK predstavuje priestor na otázky,
odpovede, diskusie na zaujímavé
témy. Prostredníctvom WICKu sa
snažíme v mladých ľuďoch vzbudiť
zvedavosť a záujem
o dianie okolo nás.

V posledných dvoch rokoch boli našimi hosťami osobnosti ako:
JOHN SEXTON (New York
University)
PETER KRIŠTOFOVIČ
(investor a kouč)
DIRK AHLBORNE (Hyperloop CEO)
MARIÁN LEŠKO (žurnalista)
PAVOL SIBYLA (žurnalista)
ANTON SRHOLEC (kňaz)
MILAN KARVAŠ (vedec)
JURAJ VACULÍK (spoluzakladateľ
spoločnosti Aeromobil)
LUCIA ŠICKO (spoluzakladateľka
spoločnosti Pixel Federation)
MARCEL MARKUŠ (ČSOB)
MILAN SEDLIAK (prodekan Fakulty
telesnej výchovy a športu, UK)

YOUTUBE CHANNEL
Vďaka nášmu YouTube channelu
majú (nielen) naši študenti možnosť
spätne si pozrieť prednášky a diskusie v rámci každého WICKu.

bilgym
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John Sexton
Bývalý prezident
NYU

Nezáleží na tom, koľko máme rokov
a či sme študenti alebo učitelia.
Chceme sa nechať inšpirovať obyčajnými
i neobyčajnými životnými príbehmi ľudí.

podporujeme RADOSť
z pohybu
Jean Jacques Rousseau napísal: „Čím je telo slabšie, tým väčšmi
rozkazuje, čím je silnejšie, tým väčšmi poslúcha.“
Túto pravdu si uvedomujeme a v rámci telesnej
a športovej výchovy sa snažíme vytvoriť čo
najlepšie podmienky na to, aby naši študenti
mohli udržať svoje telá silné
a funkčné.
Ponúkame širokú paletu cvičení, aby sa každý
vedel v niečom nájsť a prípadne si obľúbiť
niečo nové. Hrávame volejbal, basketbal, futbal,
florbal, ringo, frisbee ultimate, robíme atletiku,
gymnastiku, cvičíme v posilňovni, hráme
bedminton, cvičíme s malými náčiniami ako
overball, expander, švihadlo či fitlopta.
Snažíme sa zvyšovať fyzickú kondíciu a rozvíjať
pohybové zručnosti.
Toto všetko realizujeme v dvoch telocvičniach,
posilňovni, na multifunkčnom ihrisku, prípadne
v priľahlom lesoparku, kam chodievame
behávať.

Študenti sa môžu športovo realizovať aj
vo svojom voľnom čase. Majú k dispozícii
posilňovňu, stolnotenisové stoly, volejbalový
a futbalový krúžok, kruhový tréning
v posilňovni, frisbee a niektorí študenti si
pred vyučovaním prídu zahrať florbal.

Naši študenti sa úspešne zapájajú do
stredoškolských športových súťaží. Každoročne
ide o futbal, volejbal, florbal, bedminton, stolný
tenis, orientačný beh, občasne aerobic, maratón
a atletiku.

Michal Kmotorka a Erika Ježová
učitelia a tréneri telesnej a športovej výchovy
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tútoring:
rozprávame sa

Od školského roku 2012-2013 je
na našej škole zavedený systém
tútoringu.
Cieľom je urobiť kontakt
medzi študentom a učiteľom
osobnejším, aby mohli spoločne
reflektovať študentov život. Tútori
sprevádzajú svoje „tútorčatá“ na
ceste k osobnej integrite a formou
uvoľneného dialógu sa zhovárajú
nielen o škole a študijných
výsledkoch, ale aj o osobných
životných otázkach a budúcnosti.

Úlohou tútora je sústrediť sa
na študenta a jeho celostný rozvoj.
Tútor študenta sprevádza na ceste
objavovania svojho potenciálu
a hľadania spôsobov jeho naplnenia.
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Tútormi sú hodnotovo založení
ľudia so skúsenosťami, ktorí sami
absolvujú tréningy, aby dokázali
študentom ponúknuť prínosný
koučing.
Tútoring prebieha na báze „one to
one“ = „tútor - študent“.
Každoročne získavame od
študentov spätnú väzbu a rodičia
aj študenti hodnotia projekt ako
jednu z najhodnotnejších aktivít
na škole.

„Tútoring vnímam ako jedinečný projekt na našej
škole, ktorý dáva študentom možnosť zažiť si
partnerský prístup zo strany dospelého človeka, ktorý
je tu na to, aby ho počúval, porozumel mu a pomohol
mu preskúmať cesty, ktorými sa môže v živote vydať,
čím prispieva k jeho sebarozvoju. Učitelia zároveň
nazerajú do životov svojich študentov a tento vzťah
presahuje hodiny, na ktorých sa stretávajú.“

V školskom roku 2016-2017
majú študenti prvého ročníka
skupinového tútora - triedneho
učiteľa. Jeho rola je zameraná
najmä na kvalitatívne integrovanie
sa študenta do nového prostredia,
porozumenie organizačným
procesom aj hodnotovým
východiskám školy.
V druhom ročníku má tútoring
individuálnu formu, v rámci
ktorej tútor plní úlohu lampy
(osvetľuje študentovi rôzne
cesty a možnosti) a zrkadla (tútor
spoločne so študentom reflektuje
jeho rozhodnutia a dáva mu
spätnú väzbu).
Od tretieho ročníka má študent
možnosť mať dobrovoľný tútoring
s internými alebo externými
tútormi.

Hana Šándorová
vedúca tútoringu
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aktivity študentov

C.S.LEWIS THEATRE
COMPANY

Rozvíjame podnikavé myslenie

C.S.Lewis Theatre Company je
zoskupením študentov z rôznych
ročníkov a tried. Pod vedením
Lukáša Jurečku naštudovali komédiu
„Check Please“ od Jonathana Randa,
amerického autora.
Rande naslepo môže byť náročné.
Najmä ak sa sa vám pošťastí náhodné
stretnutie s kleptomankou, konšpiračným
teoretikom alebo schizofreničkou.
„Check Please“ je skvelá paródia
na slobodných „stroskotancov.“
Pozostáva zo série schôdzok naslepo,
ktoré vtipným spôsobom odhaľujú
najrôznejšie vlastnosti. Napriek číremu
zúfalstvu sa zdá, že by predsa len mohlo

byť svetlo na konci tunela.
Ide o otvorenú platformu a študenti majú možnosť zapojiť sa
do diania a byť súčasťou produkčného tímu. Tešíme sa na nové
tváre a talenty!

HEYOU!
ŠTIPENDIJNÝ FOND BILGYMU
...kúzlia, sprevádzajú po Londýne, Amsterdame,
Buenos Aires, pečú student-made koláče, na
narodeninovej party vás prekvapia science show
experimentmi, doučujú matematiku, chémiu či
angličtinu, učia programovať, tvoria web stránky,
skvelou hrou na klavíri urobia náladu na večierku či
v kaviarni ...to všetko preto, aby získali financie na
dve štipendiá pre budúcich spolužiakov.
V roku 2015 bývalí absolventi Bilgymu a súčasní
študenti založili Štipendijný fond Bilgymu.

Financie získané z „predaja“ svojich poznatkov, talentu
či zručností venujú v plnej výške do Štipendijného
fondu. Učia sa predať sa. Aktívne oslovujú na trhu
úspešné portály s cieľom rozvíjať svoje zručnosti
v oblasti marketingu a komunikácie.

www.bilgym.sk/stipendijnyfond
# Štipendijný fond Bilgymu

Heyou! je študentský internetový magazín, založený študentmi Bilgymu. Je nezávislý. Študenti vyberajú témy,
tvoria jeho obsah. Spája ich záujem o dianie vo svete, kultúra, veda a technika.

“V Heyou! veríme, že aj mladí ľudia by mali dostať
priestor pre vyjadrenie sa a priestor pre rozvíjanie
svojej kreativity, preto nechceme zostať len za
bránami našej školy - ale rozširovať sa ďalej a dať
priestor aj ľuďom mimo Bilgymu”.
- Katka Barteková
šéfredaktorka

@stipendijnyfond
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Je to splnený sen študentov
o útulnom mieste s poctivými
student-home-made dobrotami.

THE EAGLE AND CHILD - ŠTUDENTSKÁ KAVIAREŇ
Študenti pre študentov

Rozbehla ju partia študentov
všetkých ročníkov v r. 2015,
kedy sa škola presťahovala
do nových priestorov. Spájal
nás sen vytvoriť na škole
útulné miesto s poctivými
student-home-made dobrotami
a zdravými nápojmi. Dnes
je miestom s jedinečným
dizajnom v upcycle štýle
starých školských tabúľ,
s hudbou, rozprávkovo
dobrými koláčmi, čerstvým
ovocím, limonádami či
toastami.
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Je to príjemné miesto určené
na stretávanie s priateľmi,
prácu na spoločných
projektoch a tvorivú činnosť.
Kaviareň bola pomenovaná
podľa oxfordskej kaviarne,
v ktorej C.S.Lewis spolu s
J.R.Tolkienom diskutovali
o svojej literárnej tvorbe.
Kaviareň má potenciál slúžiť
v blízkej budúcnosti aj ako
miesto diskusií, výstav,
klavírnych koncertov a
premietania filmov.

The Eagle & Child je priestor
pre rozvoj podnikavého
myslenia a podnikateľských
zručností. Kaviareň manažujú
samotní študenti. Zároveň
priamo za pultom spolupracujú
s človekom so
znevýhodnením.
Viacerí študenti sa vzdávajú
odmeny za upečené dobroty,
resp. pracujú v kaviarni
bez nároku na odmenu,
aby osobne prispeli do
Štipendijného fondu.

The
Eagle and

Child
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KAM SMERUJEME
Naša škola predstavuje predovšetkým priestor na vzdelávanie a posilňovanie
komunitného ducha. Našou víziou je obohatiť tento náš spoločný priestor o
ďalšie identity.

Bilgym ako výskumné
centrum
Naša škola chce byť
konzervatívna aj progresívna,
mať korene, ale aj krídla.
Tento paradox vysvetľuje G. K.
Chesterton vo svojej „Ortodoxii“
obrazom bieleho stĺpa: ak ho
necháme bez vonkajšieho zásahu,
vystavíme ho napospas zmenám,
postupne sa z neho stane čierny
stĺp.
Naši učitelia potrebujú priestor
na reflexiu a možnosť byť na tepe
aktuálneho diania, vďaka čomu
nanovo „natierajú“ a overujú svoje
poznatky a spôsob vyučovania.
To isté sa vzťahuje aj na náš
hodnotový pilier: potrebujeme
skúmať najnovšie trendy
a zachytiť javy, ktoré formujú
našich študentov.
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Bilgym ako inkubátor
Zistené poznatky potrebujeme aplikovať a odskúšať
v praxi. Platí to pre akademické poznatky, ale v ešte
silnejšej miere pre oblasť „character development“,
v ktorej vnímame samých seba ako priekopníkov,
ktorí razia cesty, ktorými v našom priestore ešte nikto
nekráčal. Potrebujeme experimentovať
v oblasti neformálneho vzdelávania, v implementácii
dobročinnosti, testovať alternatívy budúcej študijnej
komunity.

Bilgym ako tréningové centrum
To, čím sme a čím sa ešte len staneme, chceme
zdieľať s inými. Našou ambíciou je podpora „ostrovov
pozitívnej deviácie“ v rôznych častiach krajiny. Chceme
inšpirovať jednotlivcov a pracovné tímy ľudí, ktorí majú
chuť, odvahu a potenciál k paradigmatickým zmenám
v školstve. Chceme vytvoriť priestor „tréningového
centra“, do ktorého na obmedzenú dobu prichádzajú
potenciálni „agenti zmien“, aby si na našej škole zažili
hodnoty, klímu a korporátnu kultúru organizácie
a zároveň mali možnosť spolu s nami svoje postrehy
reflektovať.

„Budujeme školu, v ktorej bude
everybody challenged,
everybody successful
and everybody included.“

NAŠI ABSOLVENTI

„Bilgym mi ponúkol
vzácne prostredie,
v ktorom objavovanie
nových príležitostí je
vyhľadávanou výzvou,
nie prekážkou.“
Michal Laco
Alumnus 2009

„Počas obdobia
stráveného na CSL
som sa naučila, že
moje hranice sú
omnoho ďalej, ako
som si myslela, a že
výziev sa netreba báť.
Jednali ste s nami ako
s rovnocennými, snažili
ste sa nám pomôcť
nájsť seba a to, čo
môžeme ďalej robiť a
študovať. Väčšinou sa
nám dostalo podpory
v našich aktivitách, aj
keď prerástli rámec
školy a zďaleka
to nebolo vašou
povinnosťou.“
Mária Moravská
Alumna 2010

26

„Bilgym vnímam ako
miesto neobmedzených možností. Je viac
ako iba škola - je to
druhý domov. Cítim sa
vítaná vždy, keď sa tam
vrátim.“
Patrícia Schmidtová
Alumna 2016

“Ďakujem, Bilgym!
Za 5 úžasných rokov.
Za inšpiratívne
prostredie. Za podnety,
za úlohy, testy, debaty,
“noes and yeses“,
buildingy, Wick-y a iné
krásne veci, čo si mi
ponúkol. Ak rozmýšľaš
nad štúdiom
na Bilgyme, môžem ti
s úplne čistým
svedomím povedať:
stojí to za to. Ten krok
vpred s Bilgymom
sa oplatí. Raz určite
budeme spolu
ďakovať.“
Jakub Hodek
Alumnus 2015

„Jednou z najdôležitejších vecí,
čo mi z môjho pohľadu dalo
štúdium na BilGym-e, je kritické
myslenie. Nebolo to bezduché
nasávanie informácií, ale
boli sme „vychovávaní“
spochybňovať, analyzovať
a klásť si otázky.“
Jakub Dianiška
Alumnus 2009

„Pri pomyslení na svoje
gymnázium pociťujem
vďačnosť s istou mierou
hrdosti. Vďačný sa cítim byť
predovšetkým za to, že mi
v jeho prostredí bolo
umožnené slobodne rásť
a dotvárať ho. Som hrdý na to,
že som mal možnosť spoznať
skutočných učiteľov, ktorým
na svojich žiakoch úprimne
záležalo.“
Juraj Šikra
Alumnus 2010

„Na Bilgym nespomínam v
prvom rade ako na inštitúciu,
ale ako na spoločenstvo
mysliacich jednotlivcov, ktorí
mali rôzne osobné záväzky
k tomu, prečo sa na
spolutvorbe Bilgymu podieľali.
Stretnúť sa tu dalo na každom
rohu toľko nenudných a
dômyselných ľudí, že človek
by musel trpieť chorobným
nedostatkom zvedavosti, aby
ho to aspoň trochu nezmenilo
k lepšiemu.“
Denis Kazankov
Alumnus 2015
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život v škole
Školský deň prináša veľa povinností a
vyžaduje koncentráciu. Cez prestávky a
po vyučovaní je príjemné si oddýchnuť,
uvoľniť sa, porozprávať s kamarátmi a
aktívne sa hýbať. Naši študenti majú k
dispozícii „relaxačné zóny“ v podobe
klubovní a čajovní, pohodlné gauče a
štyri stoly na stolný tenis, umiestnené
vo vstupnej hale. Tieto priestory slúžia
študentom na relaxáciu, pohyb a
socializáciu.
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