Profil učitelky:
Ing. Magdaléna Koubová

Studium:
 1993 maturitní zkouška gymnázium Litoměřická
 1994 maturitní zkouška – účetnictví, finance
 1995 pracovně-studijní pobyt v USA (kurz
politologie)
 2005 Bankovní institut vysoká škola, ukončeno
magisterské studium, obor Finance
 2013 – dosud: doplňující studium pedagogiky,
Vysoká škola evropských a regionálních studií
Zaměstnání:
1997 – 1998
1998 – 2013
2013 – nyní

koordinace jazykových kurzů,
lektor AJ, Workplus vzdělávací
agentura
zaměstnanec Erste Group
učitelka v 0. ročníku ZŠNČP

Cizí jazyky:
aktivně AJ, NJ, pasivně polština, ruština

Ausbildung:
 1993 Abiturprüfung, Gymnasium Litoměřická
 1994 Abiturprüfung – Buchhaltung, Finanzen
 1995 Arbeits-und Studienaufenthalt in den USA
 2005 Bankeninstitut Hochschule, Abschluss
des Magisterstudiums, Fach Finanzen
 2013 – jetzt: Aufbaustudium Pädagogik, Hochschule für europäische und regionale Studien
Beruflicher Werdegang:
1997 – 1998
Koordination von Sprachkursen,
Englischlektorin,
Bildungsagentur Workplus
1998 – 2013
Erste Group
seit 2013
Lehrerin in der 0. Klasse ZŠNČP
Fremdsprachenkenntnisse:
Aktiv Deutsch/Englisch, passiv Polnisch/Russisch

Přístup k dětem:
Dítě je pro mě partner, od kterého se dospělí
mohou mnohému učit. Preferuji postoj založený
na porozumění a vzájemné důvěře. Zdravý a harmonický osobnostní rozvoj dítěte beru jako
poslání pedagoga. Při výchově uplatňuji spíše
přátelský, demokratický přístup, ale v rámci
předem jasně definovaných hranic. Po dobu
jednoho roku jsem se ve Vídni při zaměstnání
dobrovolně věnovala dětem z azylového domu.
Ačkoliv bylo náročné zaměstnat věkově a
národnostně rozmanitou skupinu, práce přinášela
pozitivní výsledky a oboustranný pocit radosti.

Zugang zu den Kindern:
Das Kind ist für mich ein Partner, von dem
Erwachsene viel lernen können. Ich lege Wert
auf Verständnis und gegenseitiges Vertrauen. Als
Pädagogin fühle ich mich berufen an einer
gesunden und harmonischen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes mitzuwirken. Bei der
Erziehung pflege ich eher einen freundschaftlichen und demokratischen Umgang, im Rahmen
vorher klar bestimmter Grenzen. In Wien habe
ich mich ehrenamtlich Kindern verschiedener
Herkunft aus dem Asylheim gewidmet. Es war
nicht einfach, aber die Arbeit brachte positive
Ergebnisse und beiderseitige Freude.

Co mě baví:
rodina, přátelé, příroda, četba, psychologie,
tanec, sporty (lyže, golf, pěší turistika…)

Meine Hobbys:
Familie, Freunde, Natur, Lesen, Psychologie,
Tanz, Sport (Schi, Golf, Wandern…)

Motto:
„Abychom v životě uspěli, potřebujeme ocenění,
a ne odsouzení“ slova duchovního filozofa a
učitele meditace Sri Chinmoy (1993 – 2007)

Motto:
„Damit wir im Leben erfolgreich sind, brauchen
wir Wertschätzung und keine Verurteilung“
Philosoph und Meditationslehrer Sri Chinmoy

