Novi učbeniki se ne bodo prodajali, ker šole ne sn iejo menjati učbeniških skladov
Učbeniki v Sloveniji sledijo
zadnjim izsledkom znanosti, zadnjim didaktičnim
spoznanjem in evropskim
merilom. To potrjujejo
tudi številne mednarodne
nagrade slovenskim učbenikom. Žal pa se ti novi,
posodobljeni učbeniki ne
smejo uporabljati.
Letošnja sprememba pravilnika o učbeniških skladih je
kriva, da se novi, posodobljeni
učbeniki ne smejo uporabljati.
»Z dobro komunikacijo stroke
in založnikov z ministrstvom
za šolstvo se namreč že pred
leti nismo mogli hvaliti, ta zadnja sprememba pravilnika o
učbeniških skladih paje eden
najbolj drastičnih ukrepov, saj
so šole maja dobile navodila ministrstva, da ne smejo
menjati učbeniških skladov,
medtem ko smo dva meseca
pred tem založniki z zavoda za
šolstvo dobili potrditve novih
učbenikov, ki se po tem ukrepu ne smejo prodajati. Prav
tako so šole dobile navodila,
naj zmanjšajo uporabo delovnih zvezkov. Založniki smo bili s tem seznanjeni slučajno,

od dobrih virov na šolah,« je
ogorčena prva dama založbe
Rokus Klett, Maruša Kmet.
»Šolski sistem je z vidika izobraževanja nazadoval, saj
naši otroci zdaj uporabljajo
samo stare učbenike, v katere zaradi skladov že prej niso
smeli pisati, z zmanjšanjem
števila delovnih zvezkov pa
prehajajo nazaj na navadne
zvezke, s katerimi izgubljajo
dragoceni čas za utrjevanje
snovi,« meni.
Odločitev mora biti na
strani učiteljev
Sogovornica se strinja, daje
odločitev o uporabi učbenikov
na strani učiteljev. »Absolutno
se strinjam s tem, da učitelji
sami izbirajo učbenike, saj edini lahko strokovno presodijo
njihovo kakovost. Vsakršno
poseganje v njihove odločitve se mi zdi kršenje njihove
avtonomije,« pravi. Večina
evropskih držav sicer načrtuje spremembe učbeniške
politike v sodelovanju s stroko in založniki, premišljeno in
pravočasno. Ponudba različnih
učbenikov za isti predmet in
isti razred na trgih večine dr-

50 do 150
► evrov znaša strošek šolskega kompleta učbenikov in delovnih

zvezkov.

žav Evrope paje še večja kot
pri nas.

Je res tako drago, kot se
pritožujejo?
»Posledica konkurenčnosti
pri vseh izdelkih na trguje boljša
cena in tekma za boljšo kakovost.
Enako velja za učbenike. Cene
učbenikov so prav iz tega razloga
v zadnjih letih padle, kakovost
pa se je izboljšala,« pravi strokovnjakinja. »Vsako jesen me kot
starša, katerega skrbi izobrazba
otroka, prizadenejo izjave o visokih cenah učbeniških kompletov.
Ali mora znanje res biti zastonj
in ali se starši in novinarji kdaj
vprašamo, koliko denarja namenimo za nakup šolske torbe znane
blagovne znamke, za nepotrebne
potrebščine, superge in dodatne,
popoldanske aktivnosti, kot so
glasbena šola, plesne vaje in športne aktivnosti? In če razdelimo
strošek šolskega kompleta, ki
znaša od 50 do 150 evrov, na deset mesecev, kolikor traja šolsko
leto, pride mesečni izdatek od pet
do 15 evrov. To paje cena ene do
treh kino vstopnic ...« je pogovor
sklenila direktorica založbe Rokus Klett.

•

► »Šolski sistem je z vidika izobraževanja nazadoval, saj naši otroci
zdaj uporabljajo samo stare učbenike, v katere zaradi skladov že prej
niso smeli pisati, z zmanjšanjem števila delovnih zvezkov pa prehajajo nazaj na navadne zvezke, s katerimi izgubljajo dragoceni čas
za utrjevanje snovi,« pravi Maruša Kmet, direktorica založbe Rokus

Klett.

