
Memorandum
Koalice pro proměnu přípravy učitelů

řešíme závažný problém → Děti v českých školách se nerozvíjejí naplno. Jako společnost
tím ztrácíme, mohli bychom žít v lepším světě. Rozhodli jsme se to změnit.

jdeme za sdílenou vizí → Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými
šancemi a aby ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

stavíme na stejných východiscích → hlásíme se k Desateru SKAV a ke Strategii 2030+,
vycházíme ze Sdílených priorit a pracujeme na prioritě 1: získat kvalitní nové učitele.

tyčíme si společný cíl → Chceme, aby v roce 2030 ročně přicházel do českých škol
dostatek učitelů připravených pomáhat všem svým žákům plně se rozvíjet – tedy učitelů

připravených dle profilu absolventa, jímž vyjadřujeme, o jaké učitele a učitelky usilujeme.

věříme stejné teorii změny → Potřebujeme pro změnu získat budoucí učitele,
jejich vzdělavatele, stát i samotné školy. Změna je v lidech, potřebujeme ji vést svrchu

i zespodu, zevnitř i zvenčí a společným úsilím proměnit systém přípravy učitelů v ČR.

propojujeme se → Zakládáme neformální Koalici pro proměnu přípravy učitelů.
Nikdo nedosáhne vytyčeného cíle sám, my jsme připraveni mu z občanské pozice pomáhat.

Spojujeme se v neformální Koalici, již tvoří Otevřeno a Učitel naživo, kteří se na proměnu
přípravy učitelů primárně zaměřují, též skrze vlastní společnou strategii a spolupráci, a kteří

této Koalici nabízejí své strategické vedení, a dále Učitelská platforma a Výluka (Začni učit!),
kteří Koalici a přípravě učitelů přinášejí své zkušenosti z terénu a pomáhají s její proměnou.

spolupracujeme → Koordinujeme se na cestě za společným cílem. Každý přispíváme
změně vlastními aktivitami, do jiných se pouštíme dohromady – spojujeme síly v advokacii,

pomáháme si, živě naši činnost ladíme skrze koncept spolupráce. Pravidelně se setkáváme,
informujeme se a vzájemně se od sebe učíme. Naši Koalici pojímáme jako vyjádření společné

vůle a jako prostředí ke spolupráci a za celou Koalici rozhodujeme výhradně shodou všech.

V Praze dne 19. 4. 2022

Otevřeno, z. s. Učitel naživo, z. ú. Učitelská platforma, z. s. Výluka, z.s.
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