
 Učiteljska zbornica dobiva v zadnjih letih status plehkega predvolilnega pamfleta. 

Ustanovil je ne bi nihče, vsaka politika posebej bi jo pa zlorabljala za poligon kake od 

ideologij. Vsebinsko ne vemo kakšne interese bi zastopala (katere od milijon različnih 

in nasprotujočih si »strokovnih«). Sicer dobra ideja se je še vedno do sedaj izrodila v 

strankarsko trobilo že v zametkih. Učitelji niti v šolski zbornici nimamo več enega 

skupnega interesa. 

 

 Netržna šola je čudovit ideal.  A koliko šol bi danes preživelo brez imidža »potovalnih 

mešetarjev«, brez gala podaljšanega otroštva. Učenci so učiteljevo suho zlato, a žal  ne 

v žlahtnem pomenu . Celo vzgojno komponento na veliko razprodajamo. Manjše učne 

skupine so le še pomotoma v glavah  trgovcev s šolskim platnom. Avtonomija učitelja 

ostaja nesrečen talec finančne odvisnosti njegove šole. 

 

 Vsebinsko krčenje učnih načrtov  Učitelji so »del« problema, zakaj se ne »zgodi«. 

Dokler bo javna šola, dokler bo učiteljevanje tako razvrednoteno, bodo predmetni 

prenovitelji vedno razmišljali o številu ur v predmetniku. Drugi ravno tako ovirajoč 

pol je množica  nekritičnih »sanjačev« in permisivcev, ki se jim zdi vse prenaporno.    

 

 Medpredmetnost, sodelovalno učenje…Dobra ideja, a znotraj našega, potrošniškega 

konteksta prava farsa. Težko je kakovostno sodelovati, če ljudje zavoljo eksistenčnih 

bitk niti komunicirajo ne več (ravnatelji, učitelji…) Enako se piše aktivnim metodam, 

če teh pogojev ne spremenimo. Še preden vstopijo otroci v šolo so že dobri potrošniki 

in neobčutljivi solisti.  

 

 Brezskrbna šola kot eno samo veselje, v iskanju nirvane za slehernika… ali pa le še 

ena tržna niša na meniju OECD. Gremo vase, ker bežimo drug od drugega? Gremo na 

permisivnost s še večjo permisivnostjo? Šolo gradimo ali jo pošiljamo v zgodovino? 

  

 »Odprtje« šolskega polja zasebnikom v skladu z »ustavno  pravico« do kvalitetnega 

šolanja. Na isto brutalno zlorabljeno načelo se pozabi pri javnem šolstvu. Kakovost je 

deklica za vse…in za nikogar obenem. Naš presek dojemanja kakovosti je  prazen. 

 

Javna šola  naj bo priložnost naše družbe v vsesplošni krizi. Morda zadnja priložnost, ki jo 

imamo. 



1. Začnemo lahko jutri. Z  ukinitvijo črednega financiranja na glavo (od srednjih šol do 

fakultet), ki je izrojena miloščina. Z ničelno toleranco do razprodaje šolske vzgoje in 

do brutalnih trgovcev z otroškimi sanjami. Z razbremenitvijo učiteljeve glave s 

šolskimi  financami.  

    S pocenitvenimi reformami slednje ne bo šlo. Delež vloženega BDP- ja v šolstvo  naj 

zleze nad 6% (na vseh ravneh! –ne le v 9-letki). 

 

2. Na vseh ravneh naj se začne načrtno spremljanje kakovosti. Seveda ne na naš osladen 

samoevalvacijski način. Seveda ne na način, ko bi učitelji morali lagati o stanju duha, 

šolski klimi, vodstvu… v nekih »leading querstions« anketah Zavoda. Naj se razvijejo 

elementi resne analize stanja šole, lokalnega načrtovanja kurikuluma (z vsemi 

odgovornostmi)…in zunanje evalvacije (ZZŠ in inšpektorat opravljata te naloge 

nezadostno!) 

 

3. Na podlagi analiz in preseka evalvacij (izvajalcev, staršev in otrok) ter na podlagi 

zaposlitvenih (lokalnih potreb in) priložnosti naj se zgradi novo mrežo šol. Občinski 

apetiti, lobiranja itd… nimajo pri tem kaj iskati. To je hudo občutljiv in nevaren 

proces, a morda edina alternativa ustanavljanju šol preko (tako ali drugače zasebno 

obogatenega )prsta. Nisem za nekritično odpiranje  šol  v vsaki vasi (naj bodo javne ali 

zasebne), če nimamo nikakršne resne institucije za spremljanje njihovega dela.    

 

4. Z boljšimi pogoji za zaposlene je treba »zvabiti« v poklic več moških. Ne velja, da bi 

poslanstvo »začutile« pretežno ženske. Žalostna resnica pa je, da se  še od tako 

plemenitega poslanstva vedno ne da dostojno živeti. Analitični in udarni moški pol je 

tisto, kar našemu šolstvu že predolgo manjka. (resnici na ljubo tudi tej tribuni).  

Ženska mehkoba je sicer neprecenljiva, je pa včasih preveč divergentno usmerjena.   

Če vsaj kanec mojih predlogov ne doseže vizije spoštovanih oblastnikov, nič hudega. Sam 

sem odgovoren za to, da sem izgubljal čas z njimi.   
                    Dvomilijonski narod si         

             ne more privoščiti slabega šolstva. 

                     (mag. Janez Pastar) 

              Verjamem v pojutrišnje generacije… 

            Jutrišnje so nam že preveč podobne. 

                      (Marko Špolad)      


