Spremembe pravilnika o potrjevanju učbenikov bodo začele veljati v drugi polovici junija
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na ministrstvo za
šolstvo in šport je včeraj oviralo 5000
izvodov učbenika za fiziko, ki so jih
pripeljali predstavniki založbe Rokus
Klett. Ker teh učbenikov ne bo mogel
uporabljati noben učitelj zaradi
okrožnice ministrstva za šolstvo, kije
prepovedalo nenujne menjave učbenikov, je založba slednje nameravala v kratkem odpisati in odpeljati
v razrez. A v zadnjem trenutku so si
na založbi premislili in učbenike z
mednarodno nagrado za drugi najboljši evropski učbenik v znamenje
protesta in nestrinjanja z odločitvijo
ministrstva, da šole lahko nadomeščajo zgolj odkupljene, uničene ali
iztrošene učbenike, dostavili na Masarykovo 16.
Na založbi Rokus Klett so svojo
včerajšnjo protestno dejanje pojasnili z besedami, da »učbeniška politika šolskega ministrstva resno škoLjubljana

duje učiteljem in učencem«. Pojasnili so, da so učitelji prisiljeni poučevati z učbeniki, ki bi jih sami želeli
zamenjati, pa jih zaradi okrožnice
ministrstva ne smejo. »Sodobnejši
učbeniki obstajajo, a jih je ministrstvo za šolstvo brezvestno obsodilo
na smetišče,« še dodajajo na založbi
Rokus Klett in svoje stališče utemeljujejo ravno z učbenikom za fiziko za osmi razred, ki so ga protestno dostavili ministrstvu.
Razjezilo jih je tudi dejstvo, da je
sam šolski minister Igor Lukšič pohvalil omenjeni učbenik, koje ta prejel
evropsko nagrado. Oktobra lani je
Lukšič v pismu zapisal: »Vesel sem,
da ste izdali učbenik, ki je po mnenju
komisije zabaven in odlična motivacija za učence, saj ga bodo tako z
veseljem uporabljale številne generacije učencev.« Ker so na Rokus Klett
prepričani, da čestitka ministra ni
bila iskrena, so mu jo včeraj skupaj z
učbeniki vrnili. »Gre za kampanjo
založnikov, kije usmerjena v to, da bi
povečali profit. Pritiskajo, da bi od

države ali od staršev na račun učencev dobili od 20 do 40 milijonov
evrov dodatnih sredstev, kar je popolnoma neracionalno in v času krize nemogoče,« pa so na ministrstvu
za šolstvo in šport komentirali včerajšnji dogodek.
Ob tem velja omeniti, da je založba Rokus Klett prav tako ena
izmed velikih nasprotnic spremembam pravilnika o potrjevanju učbenikov. Te spremembe namreč
odločitev, katere učbenike bo treba
napisani na novo ali posodobiti, ne
prepušča več založnikom učnih
gradiv, temveč bo o tem po novem
odločala šolska oblast. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bo recenzente za učbenike imenoval zavod
za šolstvo in da bo pravilnik omogočil, da bodo založniki delali tiste
učbenike, ki jih v Sloveniji nimamo.
Pravilnik bo po besedah kabineta
ministra Lukšiča začel veljati v drugi polovici junija.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo poskrbelo, da bodo učbenike prejele slovenske šole, iz službe za odnose z javnostmi
odgovarjajo na vprašanje, kaj bodo storili z učbeniki, ki jih je založba Rokus Klett včeraj protestno zložila pred vrati ministrstva.

