na Konferenci Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR
7. a 8. dubna 2016, při příležitosti Dne vzdělanosti

Vážení představitelé fakult a univerzit, Vážení akademičtí pracovníci,
obracíme se na Vás v čase, kdy se ve společenství studentů pedagogických oborů této země snažíme
probudit novou vlnu nadšení pro učitelské řemeslo a rozvíjení tvůrčího ducha druhých i sebe sama.
Abychom takovému poslání mohli vtisknout společnou tvář, která jej bude moci zaštítit, vytvořili jsme
iniciativu Otevřeno, jenž usiluje o inovace na místech, kde působíte a učíte.
Rádi bychom se přitom, tak jak stojí v našem prohlášení, vydali cestou vzájemné spolupráce. Jsme
odhodláni nabídnout kultivovanou a věcnou diskusi a snažit se o vzájemné porozumění. Oslovujeme Vás tak
touto cestou, abychom mohli od začátku našeho snažení nastavit vhodnou komunikaci.
Přikládáme k tomuto dopisu:


Vizi Otevřena – ve které najdete naše jasně formulovaná hodnotová východiska, ukotvená
především jako 21 idejí pro vzdělávání v 21. století, jež mají být našim studentům vodítkem v tom,
na jakých principech je třeba naši činnost a naše inovace stavět. Nabízíme tyto teze pro široké
převzetí a budeme rádi, pokud se k nim budete chtít přihlásit.



Výzvu studentům pedagogických fakult – která má být impulzem pro aktivizaci studentů a jejich
širší zapojení do naší diskuse a do dění na vlastních oborech a fakultách.



Informační brožuru – jež zodpovídá další otázky o podobě naší činnosti a celého projektu a která je
adresována právě Vám coby představitelům akademické sféry.

Budeme rádi, když podpoříte toto snažení, připojíte se k naší výzvě studentům a předáte i dalším kolegům
na svých fakultách a pracovištích zvěst o iniciativě Otevřeno, nejlépe zprostředkováním tohoto dopisu.
Jsme veřejně prospěšným studentským spolkem a snažíme se, aby naše činnost byla transparentní a čistá,
podobně jako jsou naše myšlenky. Může ovšem přijít chvíle, kdy třeba naše kroky vyvolají rozpaky či
nepochopení. Nejen v těchto situacích jsme otevření veškeré zpětné vazbě a budeme vděční, budete-li se
na nás obracet. Pro hlubší důvěryhodnost zároveň zřizujeme Dozorčí radu Otevřena, ve které nabízíme
místo zástupcům vysokých škol.
Věříme, že se nám podaří najít plodný dialog, který povede ke zkvalitňování učitelské přípravy a zvyšování
prestiže pedagogické profese v této společnosti. A těšíme se na spolupráci.
S úctou
jménem iniciativy a spolku Otevřeno
Tomáš Čakloš
předseda Republikové rady

