Lingva Ludus v lednu oslaví deset let od svého vzniku
a mého ukotvení v KVC Vincent jakožto jazykový lektor a průvodce dětí.

Jazyková výuka angličtiny a italštiny pro děti a dospělé začínala jako běžné kurzy kdekoliv
jinde s tím rozdílem, že mateřské centrum v sobě skýtalo vřelost, rodinného ducha, příjemné
zázemí a snadnou dostupnost, kam chodily převážně maminky s dětmi, za mnou pak rodiny,
děti, dospělí se specifickými potřebami, přáními, potížemi převážně neakademického,
praktického, psycholingvistického a „prvoukového“ druhu. V té době jsem měla za sebou
desetiletou pedagogickou praxi (od školkové, školní, gymnaziální a vysokoškolské, firemní,
v jazykových školách aj.), četnou kazuistiku a hlavně jasné vědomí, jak už učit nechci.
Začínala jsem v KVC Vincent v době, kdy jsem čekala Aničku a její rané dětství jsme strávily
tam, byl to pro mne nový počátek, pracovala jsem bez standardního vybavení, na zelené
louce, svépomocí i s podporou Vincenta. K narůstajícím kurzům a zájemcům zejména o
individuální plány se přidávaly i aktivity spojené s Radou mladých a partnerskými městy workshopy, výlety, úklidy, soutěže, sbírky, mezinárodní tábory, Letní školy hrou ad.
Koncepce, se kterou jsem zde zakotvila a kterou praktikuji spíše intuitivně, není vůbec
světoborná, zakládá se na hře, osobním přístupu, bezpodmínečném přijetí a respektu,
provázení, individuálních plánech a tezi, že jazyk je jen prostředek, nikoliv cíl, k jehož
uchopení potřebujete dostatečný čas, motivující a velmi podpůrné prostředí. Troufám si
tvrdit, že to na rozdíl od mnoha jiných směrů a škol, myslím vážně!
Tento semestr si také zaslouží maličkou bilanci, osobní dostanou všichni v našem společném
lednovém hodnocení. Od září 2017 v rámci Lingva Ludus probíhá deset otevřených kurzů a
šestnáct individuálních skupin a konzultace pro děti, mládežníky a dospělé. Na matematiku
mnoho nejsem, spíše ubírám. Můj harmonogram naleznete docela i seriózně na stránkách
KVC Vincent.
Stará plachetnice cítí potřebu vyplout, dát životu
trochu jiný směr a smysl, něco objevit, po sobě
zanechat. Když ji budete opravdu potřebovat, stačí
dobře signalizovat na: klaralowenstein@yahoo.it.
Šťastnou plavbu s hlubinným ponorem po roce 2018!
A díky za těch velmi intenzivních, osobních,
komunitních deset let!
Klára Löwensteinová
lektorka

