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Vážený pán minister,
nová legislatíva v oblasti školstva priniesla do základného školstva
množstvo povinnej byrokracie. Čo nie je na papieri ako by ani neexistovalo
a mnoho vecí, čo sú na papieri, v skutočnosti neexistujú. Učitelia sú skôr
ľudia činu ako papierovania.
Boj o zníženie byrokracie nás doviedol k tomu, že hľadáme, čo je
nezmyselné, čoho sa zbaviť.
Ako prvé, ZSŠS začalo bojovať za zrušenie povinného vedenia
tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
Na rokovaní ZSŠS s riaditeľom ŠPÚ doc. PaedDr. Viliamom
Kratochvílom, PhD sme dospeli k názoru, že nie sú potrebné učebné osnovy
ako samostatný dokument, pretože momentálne platné štandardy majú
charakter učebných osnov. Preto sme vyjadrili súhlas s tým, že treba zrušiť
učebné osnovy, aby sa odbúrala byrokracia.
Lenže prišlo druhé tvrdenie od generálneho riaditeľa SRŠ, Mgr.
Krajčíra, že to, čo teraz je pomenované ako štandardy, vlastne nie sú
štandardy, ale učebné osnovy. Dostávame sa teda do situácie, že ak sa
zrušia učebné osnovy a následne sa upravia terajšie „štandardy“ na
štandardy (podľa ktorých sa nedá učiť), budú nám chýbať učebné osnovy.
O čo nám ľuďom z praxe ide? Chceme mať rozpísaný obsah
učiva na ročníky. Je nám jedno, či sa to bude volať štandard, alebo
učebné osnovy. Nechceme byť ich tvorcovia, chceme ich dostať od štátu.
Myslíme si, že sloboda učiteľa nie je v tvorbe učebných osnov, ale v procese
učenia. A to si chceme slobodne riadiť a vyberať.
Legislatívne ide o to, doplniť §6 odsek 4 školského zákona o učebné
osnovy a §7 odsek 4 bod f) školského zákona doplniť – učebné osnovy
navýšeného počtu hodín predmetov nad rámec štátneho vzdelávacieho
programu.
Pomenovanie je podľa nás len boj pedagogických teoretikov, ktorý
treba vyriešiť a zosúladiť medzi ministerstvom a ŠPÚ.
S úctou,
Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZSŠS
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