Ohlédnutí za Letní školou Začít spolu 2017
Nejen děti, ale i učitelé na slovo „škola“ o prázdninách rádi aspoň na chvíli zapomenou. Ale každý
rok se najdou učitelé, kteří „to mají jinak“. A léty jich překvapivě přibývá. Kdyby tomu tak nebylo,
těžko by se mohl letos konat již 23. ročník Letní školy Začít spolu. Je skvělé, že již teď je jasné, že
nebyla zdaleka poslední.
Proč na Letní školu
Každý učitel, nejen začínající, potřebuje „dobít baterky“. Jistě o prázdninách je pro to spousta
možností, ale takové „profesní dobití baterek“ se určitě hodí. A Letní škola je vyzkoušená nabíječka.
Je zde prostor pro vzájemné sdílení a poznávání lidí „na stejné vlně“. Z různých rozhovorů vím, že
právě takové sdílení je nejen příjemné, ale taky hodně povzbuzující. Takže asi není překvapivé, že se
zde někteří scházejí již několikátý rok. Tím nabíjením baterek je obsah Letní školy – komplexní
přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS
pracovat ve své třídě, či inspirace do další práce. Navíc vše z úst těch, kteří mají zkušenosti,
pedagogů, kteří tak učí. Právě tento fakt ocenili účastníci nejvíce, že lektoři byli „lidé z praxe“, a tím
pravdiví a přesvědčiví.
Kdo za to může
Letní škola se koná díky společnosti Step by Step ČR, o.p.s. – organizaci, která je jako jediná
držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice. Smekám před
všemi, kteří tuto pravidelnou akci připravují.
Na Letní školu jsem jela již potřetí. A děkuji za tu možnost. Na ty dvě minulé jsem měla krásné
vzpomínky, a tak jsem se těšila u na tu letošní. Jak jsem psala, smekám před organizátory a věřím,
že by smeknutých klobouků bylo víc. Těžko si lze představit každý krok (krok za krokem :-), jak se
taková akce připravuje, kolik úsilí to stojí a kolik lidí je potřeba – těch viditelných i těch
neviditelných. Letos se Letní škola konala v moc hezké základní škole Mikoláše Alše v Praze v
Suchdole od 21. do 25. srpna 2017. Možná, že když odjel poslední účastník, vedení Letní školy, v
čele s paní ředitelkou Mgr. Ivetou Pasákovou, si oddychlo, ale zdaleka tím práce všech organizátorů
neskončila. Jsou připraveni a jdeme spolu dál – třebaže „na dálku“.
Kolik nás bylo a jak nám bylo
Z celé republiky se sešlo téměř 200 učitelů. Někteří se ubytovali na studentských kolejích ČZU a
někteří dojížděli na kole, autem apod. My „na koleji“ jsme se na chvíli cítili jako studenti a ti, co
kolejní život zažili, zamáčkli i slzu. Ráno do menzy na snídani a pak honem do školy, abychom
nepřišli pozdě.
Možná, že někteří z těch, co se chystali na Letní školu poprvé, vyděsilo, že škola bude od rána od 9
hodin až do pěti odpoledne. Takových hodin a dobrovolně sedět v lavicích a poslouchat? Opravdu
nás všechny rozdělili do tříd a skupin, opravdu se začínalo v devět a končilo spíš před pátou, ale
věřte nevěřte, šíleně to uteklo a v lavicích se tedy zdaleka celou dobu nesedělo. Po chodbách
korzovaly skupinky, které si fotily vystavené materiály, jiné si povídaly na dětském hřišti. Při
„hodinách“ se tvořilo, diskutovalo, sdílelo, vyrábělo a taky i zpívalo (mimochodem, slyšet zpívat 200
učitelů byl skvělý zážitek). Nit teorie procházela jednotlivými dny zcela nenásilně, důležité a taky
moc prima bylo si vše „vyzkoušet na vlastní kůži“. A protože se ví, že učitelé si rádi hrají, tak tady si
hry užili každý den.

Co dál
Po skončení Letní školy jsem se bavila s naší lektorkou a vyzvídala jsem, jak dopadla „zpětná
písemná vazba“ od účastníků. Bylo mi řečeno, že některé zprávy byly až dojemně krásné, ale prý
všechny byly pozitivní. To je dobře a velké díky není přehnaným gestem. Nejen organizace, ale i
samotný průběh, doprovodný program, nabídka různých aktivit, publikací, nabídka individuálních
konzultací s psychoterapeutem apod. – za to vše veliké díky.
Po skončení Letní školy přišlo loučení, ale třeba v naší skupině si jedna účastnice dala tu práci, že
nafotila všechny materiály, fotky a vše rozeslala těm, co měli zájem. Já už teď třeba vím, že ačkoliv s
programem Začít spolu už mám delší zkušenosti, na škole jsem byla sama a až letos budeme již dvě
kolegyně, stačí napsat, zavolat nebo prostě jen vědět, že na to nejsme sami a že Letní škola Začít
spolu byla pro většinu startovacím můstkem a prostorem pro další spolusdílení.
Už teď vím, že budu vyhlížet termín Letní školy 2018. A už vím proč. Pokud chcete nahlédnout, jak
to na Letní škole 2017 vypadalo, spoustu fotografií najdete na webu zacitspolu.eu nebo na
Facebooku Začít spolu. Tím se vám snad obrázek o tom, proč se učitelé chtějí učit i v létě, dokonale
dokreslí.
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