Učitelské prázdniny trochu jinak – s Erasmem
V loňském roce se naše škola, SOŠ a SOU Sušice, dostala mezi 17 % úspěšných žadatelů o
grant v rámci nového evropského vzdělávacího programu Erasmus+. Náš projekt se týká jazykového
vzdělávání učitelů, konkrétně mě a mé kolegyně a kamarádky Jany Pšeidové. Nazvaly jsme ho
„Jazyky jinak a moderně“. Co je naším záměrem? Pokusit se o něco nového, oživit naši rutinní práci
novými přístupy a metodami, zkrátka nabídnout našim studentům něco jiného než jen učebnici… Obě
pracujeme v oblasti jazykového vzdělávání již řadu let a z vlastní zkušenosti víme, že začít dělat něco
jinak především znamená změnit něco v sobě. A to si nestačí jen tak říct, k tomu člověk také
potřebuje jiné podmínky a nové impulsy. Díky projektu Erasmus+ se nám takové příležitosti dostalo.
Vybraly jsme si dvě zcela odlišné destinace, já jsem zamířila na jihovýchod Anglie do malého
přímořského městečka Broadstairs a Jana naopak do bavorské metropole Mnichov. Dva týdny, které
jsme tam strávily, byly nabity bohatým programem. Hodiny výuky se střídaly s kulturními prožitky,
výlety, domácími úkoly, shromažďováním všeho, co nás oslovilo a co bychom mohly použít pro výuku
doma. Jedním z vytyčených cílů totiž bylo přinést autentické materiály – vlastní fotografie a videa,
letáčky, mapky, časopisy… Obě jsme se na cestu vypravily s diktafonem, abychom pořídily vlastní
nahrávky s rodilými mluvčími. V tom totiž spočívá to „jinak a moderně“ v názvu našeho projektu. Po
pravdě řečeno, cítila jsem velký respekt, když jsem o první natáčený rozhovor požádala samotného
ředitele Hilderstone College, kde jsem absolvovala svůj metodický kurz. Setkala jsem se ale s takovou
vstřícností a přátelským přístupem, že všechny vnitřní bloky naráz odstoupily a mě ta práce začala
opravdu bavit. Myslím, že toto slovo je tím pravým klíčovým slovem, kterým bych charakterizovala
mé jazykové vzdělávání v Hilderstone College. Ano, bavilo mě to. Těšila jsem se na každou hodinu a
užívala jsem si jí.
Zajímavé je, že s podobnými zážitky a téměř totožnými pocity přijela z Mnichova i Jana.
Jazyková škola DID Deutsch Institut i jí zprostředkovala nové pohledy na výuku. Obě jsme si
uvědomily, že jazyková výuka je specifická v tom, že je tak trochu i „výchovou“, ve které jde
především o komunikaci, která je bez lidského přístupu a tvořivosti mdlá a nicneříkající.
Za těch mnoho let, které jsme strávily ve škole jako studentky i jako kantorky, jsme zažily
nejrůznější škálu pocitů a nálad. Připadá nám ale, že tím, o co opravdu jde a co má jako jediné
opravdový smysl a sílu člověka motivovat je něco tak jednoduchého a prostého jako radost. Radost
z toho, když objevuji něco nového, když se učím něco, co mě těší a rozvíjí. V Hilderstone College a
v Did Deutsch Institut se nám tento náboj vrátil. Děkujeme tedy za letošní učitelské prázdniny, takové
ty trochu jinak.
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