Jsem Master Lektorka OMNIVEDY a baví mě to!
Slečna Vaňková studuje i pracuje, k tomu vede naše kroužky VĚDA NÁS BAVÍ v programu
Master lektor. Vyzpovídali jsme ji, jak to zvládá a zda jí to baví. O našem novém projektu už
sama Eliška Vaňková.
Kde pracujete? Studujete?
Pracuji i studuji . Vystudovala jsem biomedicínu v Brně. Již na vysoké škole jsem se potýkala s méně
zábavnými předměty jako byla fyzika a chemie a musela jsem přemýšlet, jak si právě tyto předměty
oblíbit. Povedlo se, teď pracuji jako terapeutka v soukromé ambulanci, kde se s vědní disciplínou
potkávám denně.
Jaký je Váš vztah ke vědě?
Jak už jsem výše zmínila, vědu jsem vystudovala a nadále se v ní vzdělávám. Mohu jen říci, že můj
vztah k vědě je více a více pozitivní.
Důvody proč jste si vybrala program Master lektor?
S kroužky VĚDA NÁS BAVÍ mě seznámila moje kamarádka, která již kroužky vede v Brně a okolí.
Nejspíš mě přesvědčilo její nadšení z učení, ale především tvoření na kroužcích. A tak jsem nad tím
začala také přemýšlet. Napadlo mě, že u nás na Vysočině, odkud pocházím, nic takového na
Základních školách není. Neváhala jsem a kontaktovala koordinátorku Markétu . Asi největším
důvodem pro start na pozici Master lektor pro mě bylo to, že ty děti měli opravdový zájem
navštěvovat badatelský kroužek. Tak proč to nezkusit. Zájem byl tak obrovský, že mi i můj volný čas
umožňoval otevřít více než jeden kroužek týdně.
Jak dlouho jste zapojena do programu Master lektor?
Master lektorkou jsem pouze jedno školní pololetí. Kdybych o vědě věděla dříve, určitě neváhám a
začnu lektorovat již dříve.
Kolik máte otevřených kroužků a v nich dětí?
Flexibilní práce a studium mi dovolilo otevřít čtyři kroužky týdně. Přihlašovat se mohli děti i v
průběhu pololetí, což bylo pro děti i rodiče fajn. Kdo nestihl podat přihlášku na začátku, nemusel
plakat, do začátku čtvrté lekce to pořád šlo. Tímto mi celkový počet dětí vyskočil na neskutečných 43
(dětí) .
Jak se vám spolupracuje s naší společností OMNIVEDA?
Vzájemná spolupráce se společností OMNIVEDA je naprosto perspektivní a hlavně vzájemná. Vše
probíhá naprosto bez problémů a vždy se dá domluvit. Zatím jsem se spoluprací neměla vůbec žádný
problém. Ba naopak!
Je pro vás tato pozice výhodná? Finančně, zkušenostmi či jinak.
Pozice Master lektor je pro mě výhodná jak finančně, přinese mi velmi dobrý přivýdělek, ale také je
to super zkušenost do budoucího života. Právě si dokončuji pedagogické minimum, a tak jsou pro mě
děti obrovskou praxí. Vyzkoušíte si biologii, fyziku i chemii na jednoduchém pokusu a vědu si rychle
zamilujete. Zkušenosti získáte určitě také, hlavně tehdy, když ještě své děti nemáte .
Téměř vše důležité už jsem zmínila výše, ale přece jenom mi něco program ML přinesl. Strašně velkou
trpělivost a úplně jiný úhel pohledu na učitelský život. Opravdu to učitelé nemají lehké. Není snadné
zabavit třináct dětí a k tomu jim objasnit něco málo z teorie. Myslím si, že na ZŠ Benešova se mi to
povedlo a děti chodí domů spokojené.
Děkujeme za rozhovor 

