Co pro mne znamenala stáž v Londýně?
Lenka Marxová

Během magisterského studia jsem
zatoužila získat zkušenost práce a pobytu
v zahraničí a dostat se do praxe svého
oboru, který jsem do té doby probádala
spíše teoreticky. Přihlásila jsem se na stáž
v Londýně v České škole bez hranic.
Důvodem, proč jsem stála o stáž právě v této škole, byla kvalita, kterou se prezentovala na
svých webových stránkách. Zjistila jsem, že mají značný počet různorodých workshopů a akcí
pro bilingvní děti různého věku a úrovně jazyka a že tyto aktivity jsou často
multidisciplinárního charakteru, což mi vyhovovalo vzhledem k mému dalšímu oboru.
Čeho si velmi cením a proč minimálně stojí za to vyrazit na stáž do londýnské České školy
bez hranic, jsou pokročilé metody a postoje učitelů k výuce a k dětem. Přístupy místních
učitelů mi byly inspirací v hledání toho
mého vlastního. Například pedagogové
ve vyšších ročnících se nebojí být
pokrokoví
a
čerpat
podněty
z alternativních škol typu Summerhill.
Neobávají se otevírat diskuzi o roli
učitele s dětmi i navzájem mezi kolegy.
Snoubí českou lingvistiku s historií,
výtvarnou výchovou, hudebkou, ale i
matematikou či s tématy občanské a
mediální výchovy.
Stážistům vedoucí pedagogové umožňují navrhnout si vlastní metody výuky, odučit si je a
reflektovat je s nimi. Mimo zpětné vazby k vlastním odučeným hodinám je možné navštívit
výuku českých učitelů v Oxfordu nebo
v Českém centru, kam docházejí na
lekce českého jazyka dospělí zájemci.
S místními učiteli je možné diskutovat
o výuce, ale i o kultuře a životě. Jsou
optimističtí, usměvaví, překážka není
problém a chyba není „průser“. Narážím
na fungování kolektivu české školy i na
přístup učitelů při výuce vzhledem
k žákům. Chyba je brána jako jedna
z cest k cíli a pracuje se s ní.

Londýnská česká škola zatím nemá své
učebny, ale má svou kancelář v centru
Londýna na King´s Cross, ve které
stážisté pracují na administrativě školy
na služebním počítači. Kancelář se
nachází v budově, která je sídelním
místem mnoha zajímavých neziskových
a dobrovolnických organizací.
Škola má též výuku každou středu
odpoledne kus od Londýna, v
Harpendenu, která probíhá spíše jako zájmový kroužek. Pokud to počasí dovolí, často se
odehrává na přilehlé zahradě. Zde je skupinka mladších a starších dětí. Někdy se na část
výuky skupinky spojují. Nedělní výuka probíhá v Českém
centru na Covent Garden nedaleko Chinatown. České
centrum spolupracuje s českou školou a pořádá mnoho
kulturních akcí. Například za mého pobytu v Londýně
proběhl literární festival po vzoru české Noci literatury.
Sobotní výuka české školy se odehrává v akademii či
v kostele na Highbury and Islington v části Londýna
zvaném Islington. Kdo z vás učil češtinu v kostele?
Škola má 8. tříd, od 0. do 7. třídy, a dvě předškolní skupiny
- nejmladší skupina A, kde jsou děti od 3 do 4,5 let, starší
skupina B, kde jsou děti od 3,5 do 4,5let. Nultou školní
třídu navštěvují nejmladší děti, tj. okolo 5 let. Nejstarší děti
chodí do 7. třídy, některé z nich jsou ve věku až 14 let.
Mou náplní byla v sobotu výuka nejstarších
dětí, která probíhala v St David's Church.
Ve tříhodinovém vyučovacím bloku jsem
tyto děti učila české lingvistice a dějinám.
Učila jsem část bloku 6. i 7. třídu
dohromady a jednu hodinu 6. třídu zvlášť.
V neděli jsem vyučovala malé děti
předškolního věku, a to pomocí her,
výtvarných a pohybových aktivit, ale i
zpěvem a hrou na nástroj. Používala jsem
také obrázkové karty se slovem. Děti v této
skupině jsou s češtinou na začátku. Cílem
bývá vytvořit jim prostředí, ve kterém se
budou pravidelně setkávat s češtinou.
Sám Londýn může být velkým lákadlem ke
stáži. Je sice poměrně náročné vyjít s financemi, ale není to nemožné. Zato se vám tohle

město odmění spoustou zajímavých zážitků a zkušeností. Může vám pomoct růst vzhůru i
plnit si sny, pokud se nezaleknete. Učitelé v České škole jsou toho důkazem. Proč by měl být
problém napsat knihu, založit si vlastní nakladatelství nebo učit v Oxfordu?

