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Vážený pán minister,
prostredníctvom médii sme sa dozvedeli o zvýšení dotácie hodiny dejepisu na
základnej škole. Jedna hodina dejepisu navyše v základnej škole údajne vyriešiť problém
narastajúceho extrémizmu v našej krajine.
Téma extrémizmu je veľmi chúlostivá problematika a pre žiakov základnej školy aj
náročná téma. Teda podl'a nás je to téma hlavne pre stredoškolákov (deti vo veku 1617 rokov).
Po prijatí inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu si konečne základné školy
pripravili rámcové učebné plány. Upravili si volitel'né (disponibilné) hodiny, rozložili
učivo. Nevieme si opätovne predstaviť zásah do rámcových učebných plánov.
Konkrétne riešenie navýšenia hodiny dejepisu nebolo prezentované. Teda nevieme,
či to bude hodina z voliteľných hodín, alebo to bude navyše hodina v ŕámci niektorého
ročníka. Upozorňujeme však, že 7. ":-9. ročník má 30 hodín týždenne, čo je denne 6
vyučovacích hodín. U väčšiny škôl nieje možné popoludňajšie vyučovanie, lebo na
vyučovanie sú naviazané popoludňajšie krúžky a iné aktivity škôl. Potom možnosť
pridania jednej hodiny, je len v 5. a 6. ročníku. Navyše téma extrémizmu pre túto vekovú
kategóriu nie je vhodná.
Ak uvedenú alternatívu schváli predmetová komisia ŠPÚ, tak to nie je smerodajné,
lebo samozrejme každá predmetová komisia by si rada navýšila svoj predmet
o hodinovú dotáciu.
Sme zásadne proti takémuto zásahu do rámcových učebných plánov. Podl'a nás to je
len politické riešenie a nie odborné. Nevyrieši to situáciu narastajúceho extrémizmu
v štáte a v Európe. Domnievame, že radikalizmus a extrémizmus narastajú vzhľadom na
dlhodobo neriešenú situáciu s neprispôsobivými občanmi doma i vo svete.
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