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Ve dnech 13. až 19. března 2011, tedy v době probíhajících jarních prázdnin, se
uskutečnila společná metodologická stáž čtyř pedagogů našeho lycea na několika
waldorfských školách a institucích ve Švýcarsku. Cílem tohoto pobytu,
podpořeného finančně z programu OPPA, bylo inspirovat se švýcarskými
metodami

pro

podporu

rozvoje

klíčových

kompetencí

studentů,

jejich

adaptability a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Program
připravil pedagogický koordinátor projektu Pavel Kraemer, a to tak, abychom
měli možnost poznat ty nejzajímavější koncepty, které v daném ohledu Švýcarsko
nabízí.
V rámci stáže jsme postupně navštívili několik waldorfských vzdělávacích
institucí a škol. Místními učiteli jsme vždy byli provedeni a seznámeni
s charakterem a činností školy a jejími specifickými metodami, případně jsme též
hospitovali na výuce.
Jako první bod programu jsme v neděli a v pondělí navštívili Seminář pro
vzdělávání waldorfských učitelů v Dornachu, kde nám vedoucí semináře Marcus
Schneider

představil

„Praxisforschung“,

tedy

zdejší
pedagogické

koncept
výuky

spjaté od počátku s praxí. Zdejší seminaristé,
připravující se na dráhu učitele, jsou již od
počátku studia zapojováni ve vzrůstající míře do
výuky na některé waldorfské škole a tyto své
zážitky a zkušenosti zpracovávají při vlastním

studiu na semináři a při psaní závěrečné práce. Řeč byla také o metodologických
impulsech, které by mohly být ze Švýcarska přeneseny a obohatit vzdělávání
waldorfských učitelů v Čechách.
V pondělí jsme také zavítali do waldorfské školy v
nedalekém Birsecku; hlavními tématy rozhovorů se
zdejšími

učiteli

mimoškolních

byla

praktik

problematika
a

jejich

ideální

rozvrhu
náplně

a porovedení. Inspirativní byla možnost nahlédnutí do
zdejšího způsobu práce v uměleckém a řemesl-ném
vyučování (ateliéry a dílny).
Od úterý do čtvrtka jsme pobývali na Rudolf
Steiner Schule v Solothurnu. Hlavní náplní
našeho

zdejšího

pobytu

byly

hospitace

v jednotlivých hodinách, přičemž učitelé si
vybírali třídy podle své aprobace a zaměření.
Po vyučování probíhaly také rozhovory se
zdejšími zkušenými učiteli Kathrin Frank,
Josefem

Aschwandenem

a

Christopher

Seidlitzem, které byly zaměřeny na problematiku vedení a náplně středoškolského stupně a různé metody podporující vývoj
studentů. Jednotliví učitelé zároveň konzultovali výuku svých
předmětů se svými solothurnskými kolegy.
Proběhlo také setkání s Rudolfem Wepferem, jedním ze
zakladatelů solothurnské školy, který nám vyprávěl o počátečním období činnosti této instituce. Zajímavý vhled do
chodu školy nám poskytla též skutečnost, že jsme byli
ubytováni v rodinách studentů, mohli jsme tedy hovořit s
žáky i jejich rodiči o jejich dojmech a zkušenostech.
Ve čtvrtek jsme navštívili též střední
waldorfskou školu ROI v Solothurnu, po které nás
provedla jedna ze zdejších výrazných osobností,
Thomas Stöckli. Tento vynikající pedagog a
manažer s námi podrobně pracoval na tématu
„Praktika

v podnicích

a

jejich

využití

zlepšování klíčových kompetencí studentů“.

pro

Čtvrteční večer, celý pátek a sobotní ráno jsme
věnovali návštěvě známého švýcarského speciálního
výchovného zařízení Schlösli Ins. Věnoval se nám zde
syn zakladatele a dlouholetý ředitel této instituce,
Ueli Seiler. Měli jsme možnost podrobně poznat chod
tohoto zařízení, specializovaného na práci s dětmi a
mladistvými se specifickými poruchami učení.
Pan Ueli Seiler nás provedl po celém areálu,
vyprávěl nám o historii instituce i o její dnešní
činnosti, měli jsme možnost sledovat zdejší
devátou

třídu

představení

při

Oliver

nácviku
Twist

a

divadelního
navštívit

též

mladistvé v domech, v nichž bydlí, u příležitosti
společného oběda. V pátek večer proběhla
v prostoru zdejší „Oválné pracovny“ společná
reflexe celého našeho švýcarského pobytu,
vsobotu ráno jsme se s panem Seilerem rozloučili a vydali jsme se zpět do Čech.
Tlumočení pro kolegy neovládající německý jazyk obstarával během celého
pobytu P. Kraemer a T. Chvátal.
Celý pobyt byl zúčastněnými pedagogy hodnocen vysoce pozitivně, zvláště byla
zmiňována možnost praktického poznání celé palety metodických přístupů a
příležitost hovořit se zdejšími zkušenými pedagogy. Zvláště se solothurnskou
školou byl navázán užší kontakt, který chtějí obě strany v budoucnu dále rozvíjet.

V Praze dne 31.3.2011
Tomáš Chvátal

