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Peticija za ukinitev pisnih ocen in mature
Starši šoloobveznih otrok naj bi od prihodnjega ponedeljka pod-

pisovali peticijo za spremembo šolskega sistema. Zahteve, ki jih

koordinira društvo Svet staršev, so daljnosežne - ukinili naj bi

pisne ocene, nacionalno preverjanje znanja pa tudi maturo.

/ Uroš Škerl Kramberger

Prihodnji ponedeljek naj bi starši šo-
loobveznih otrok začeli podpisovati

peticijo za spremembo šolskega siste-

ma. Koordinatorica pobude, predsed-
nica društva Svet staršev Nataša
Šram, je včeraj za Dnevnik povedala,
da besedilo še ni dokončano, vendar
nam je osnovnih trinajst točk že pos-

redovala. Starši naj bi med drugim

predlagali zmanjšanje obsega učne
snovi ter domačih nalog, zmanjšanje
števila učencev v razredu, ukinitev na-

cionalnega preverjanja znanja, opisno
ocenjevanje namesto številčnega, uki-
nitev mature, več športa v šoli ...

Gradivo tudi za politiko
Šramova se pri tem sklicuje na opozo-
rila staršev in učiteljev, da so otroci
(in učitelji) preobremenjeni, ter na

podatke, da se duševne stiske otrok

povečujejo. Minister za izobraževanje,
znanost in šport Jernej Pikalo je za

TV Slovenija že potrdil, da bodo na

ministrstvu na pobudo reagirali z ana-

lizo šolskega sistema. »Kot smo napo-
vedali, bomo na podlagi široke druž-

bene razprave iskali soglasje o tem,

kakšno šolo si želimo. Na podlagi

sklepov, sprejetih v tej razpravi, bomo

oblikovali izhodišča in smernice za

nov strateški dokument na področju
vzgoje in izobraževanja,« so včeraj
sporočili z ministrstva. »V teh postop-

kih bodo vsi zainteresirani deležniki -

predstavniki stroke, civilno -družbe-
nih organizacij, ravnatelji, učitelji, pa

tudi starši in otroci - vabljeni, da

predstavijo svoje poglede na prihod-
nost slovenskega sistema vzgoje in

izobraževanja ter predloge, kaj bi mo-

rali spremeniti in na kakšen način.«
Predstavnike društva Svet staršev pa

bo ministrstvo »v kratkem« povabilo
tudi na ločen sestanek.

Nataša Šram je povedala še, da bo
rezultate peticije posredovala držav-

nozborskemu odboru, pristojnemu za

izobraževanje. Predsednik odbora
Branislav Rajič (SMC) je včeraj dejal,
da se mu zdi pobuda dovolj aktualna,

da jo bodo na odboru obravnavali.
»Povabili pa bomo seveda različne

strokovnjake, tudi tiste, ki se s predlo-

gi morebiti ne strinjajo,« je dejal Rajič.
V odboru za izobraževanje sicer sedi

tudi poslanka SDS Jelka Godec, ki se

je v ponedeljek javno pritoževala nad

»terorjem«, ki naj bi ga učiteljice in

knjižničarke nad učenci izvajale z

bralno značko.

Spolzek teren za ministra

Predsednik Zveze aktivov svetov star-

šev Slovenije Anton Meden pravi, da s

pričakovanji, ki jih izraža društvo Svet

staršev, uradno še ni seznanjen. Opozo-

ril pa je, da je zveza že lani aprila spre-
jela uradni dokument, v katerem se

zavzema za sorodne ukrepe - med dru-

gim ureditev učnih načrtov in učbeniš-
ke politike ter dvig kakovosti osnovnih

šol. Primerjalni pregled aktualne peti-
cije in predlogov zveze res pokaže pre-

cejšnje ujemanje, le da v dokumentu
zveze ni radikalnih predrugačenj, kot je

ukinjanje nacionalnih preverjanj zna-

nja ter mature. Opazno je tudi, da je
dokument zveze sestavljen strokovno,

z referencami in navajanjem dokumen-

tov, peticija pa je oblikovana bolj »ljud-
sko«, z všečnimi, a pavšalno (neute-

meljenimi navedbami.
»To ni le peticija, ampak pričakova-

nje, da bo šolski sistem popolnoma
predrugačen. Ukinjali bi maturo, uvajali
sprejemne izpite... To so tako prena-

gljene zahteve, da bi minister padel, če
bi jim sledil,« pravi razvojna psihologi-

nja in strokovnjakinja za pedagogiko
Ljubica Marjanovič Umek. »Res je, da

je šolski sistem dinamičen in potrebuje
nenehno preverjanje. Tudi sama sem

denimo v zadnjih dveh letih spremenila

mnenje o načinu izvajanja pouka v pr-

vem razredu devetletke. Velik del star-

šev opozarja, da gre vse prehitro, da so

prvošolčki preobremenjeni, da ostaja
premalo časa za igro. Vsakršne pripom-
be staršev je treba upoštevati,« pravi

Ljubica Marjanovič Umek. »Če kritična

masa opozarja na nepravilnosti, se je
treba odzvati s strokovnimi analizami
in upam, da bo ministrstvo začelo s te-

mi.« Profesorica predvideva, da tako ve-

likih sprememb, kot jih nakazuje petici-

ja, v Sloveniji ne bo. Dopušča pa mož-

nost, da bi po dvajsetih letih od uvedbe

devetletke tudi ta peticija pripeljala do

revizije delovanja šolskega sistema. x

Šramova se sklicuje na

opozorila staršev in

učiteljev, da so otroci (in

učitelji) preobremenjeni.

Prvi šolski dan v Ljubljani (fotografija je simbolična). O Bojan VelikonjaO
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