Nad potezo ministrstva za šolstvo se zgražajo šolniki in založniki, starši šolarjev pa so se uprli nalogi, ki jim jo nalaga ministrstvo
benikov,« opozarja Kvaternik.
Petra Mlakar
Dodatno pa so na ministrstvu zaLjubica Marjanovič Umek s fiAnja Hreščak
pletli položaj z navodili šolam, da
Ljubljana

-

V zvezi z učbeniki se
stvari vse bolj zapletajo. Šolsko
ministrstvo je z novim pravilnikom
pomembno besedo pri izbiri učbenikov, ki jih šolarji uporabljajo
pri pouku, dalo staršem. Potem je z
okrožnico šolam med drugim naročilo, naj ne menjajo starih učbenikov z že natisnjenimi prenovljenimi, založnikom pa je posredno s tem preprečilo, da bi
prodali na novo pripravljene učbenike, ki so jih dali v potrditev
pravočasno in v skladu s predpisi.
Založniki ocenjujejo, da bo škode
za okoli 900.000 evrov. Medtem pa
ravnatelji pravijo, da ni nikakršne
potrebe po tem, da bi vsakih nekaj
let menjali staro izdajo učbenikov
za novo in te določitve ministrstva
označujejo kot popolnoma nes-

miselne.
Soglasje staršev za ceno
Kot je pojasnil regijski direktor za
vzhodno Evropo Hett Verlag Stuttgart Rok Kvaternik, je doslej vsak
šolski minister spremenil kakšno
malenkost v učbeniških skladih.
»To je tako, kot bi z zidu jemal
opeke, zid pa bi se sčasoma porušil,« pravi. Težave povzroča predvsem novi pravilnik o upravljanju
učbeniških skladov. Ta določa, da
izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje
predmete, pri katerih se bo posamezni učbenik uporabljal. Ravnatelj pa mora nato pridobiti pisno
soglasje sveta staršev za skupno
nabavno ceno delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za posamezen
razred oziroma letnik šole. »S soglasjem staršev je močno okrnjena
avtonomija učiteljev pri izboru uč-

lozofske fakultete se strinja o tem,
da učitelji razumejo določilo, po
katerem morajo šolarjevi starši dati
soglasje za uporabo določenega
učbeniškega paketa v šoli, kot napad na svojo avtonomijo. »Prepričani so, da so strokovno usposobljeni, da poučujejo. Prav zato

imajo torej pravico in dolžnost, da
izberejo ustrezna pomagala, torej
učbenike, ki jih uporabljajo pri
pouku,« je povedala. Pravi, da so na
ministrstvu preko vseh meja za-

komplicirali stvari tam, kjer to
sploh ni bilo potrebno.
Na nogah so tudi ravnatelji, denimo ravnatelj ljubljanske osnovne
šole Prule Dušan Mere pravi, da
sploh ni pomembno, koliko je stara
izdaja učbenika, ki se uporablja ob
pouku, pač pa je pomembna predvsem učiteljeva metoda poučevanja. »Učni načrti se sicer spreminjajo, a v svojem bistvu ostajajo
enaki. Zato ne vidim nikakršne
potrebe in smisla v tem, da ob vsaki
spremembi učnega načrta natisnejo nov učbenik.« Pojasnil je še, da
so si izdaje učbenikov med seboj
zelo podobne, »založniki goljufajo z
naslovi, te spremenijo, vsebina pa
ostane ista kot v stari izdaji in na ta
način založniki zlorabljajo situacijo, ki jo je ustvarila država.«
Ob tem je zanimiva reakcija staršev na osnovni šoli Prule, kjer so se
skupaj odločili, da o skupni nabavni ceni učbeniškega paketa ne
bodo odločali. »Starši se ne čutijo

kompetentne za sprejemanje takih
skupnih odločitev,« je še povedal
Mere. »Sveti staršev v svojih pravilnikih te naloge nimajo opredeljene,« dodaja Marjanovič-Umekova.

Prepozno obveščanje

smejo menjati le učbenike, ki so
poškodovani in se jih ne da več
uporabljati, ne pa celotnega paketa
učbenikov za posamezen predmet,
pojasnjuje Kvaternik. To je po njegovem v kot potisnilo založnike, ki
so delovali po pravilih. Pravočasno
so pripravili nove učbenike, jih
pravočasno potrdili, zdaj, ko so
potrjeni, pa jih šole ne smejo
kupovati in uporabljati, pravi.
»Nihče od založnikov ni pričakoval, da bo šolsko ministrstvo
letos omejilo možnost menjave učbenikov,« pravi Senja Požar, vodja
sektorja Izobraževalno založništvo
pri založbi Mladinska knjiga. »Ministrstvo bi nas o tem moralo
obvestiti najkasneje poleti 2009,«
dodaja. V neprijetnem položaju
zdaj niso le založniki, pač pa tudi
avtorji, opozarja, saj so v učbenike
vložili precej časa in dela.
Na šolskem ministrstvu pravijo,
da so v okrožnici, s katero omejujejo možnost menjave starih učbenikov za nove, zgolj obvestili šole
o spremembah pravilnika in podali
navodila, kako ravnati. Pojasnjujejo, da so zavezani k racionalni
porabi proračunskih sredstev. »Poleg tega želimo tudi za starše in
učence znižati ceno izobraževanja.
Starši so na nas naslovili številna
pisma, v katerih so nas opozarjali
na visoke cene učbenikov in delovnih zvezkov,« pojasnjujejo.
Poleg tega pa pravijo, da na
ministrstvu stremijo k »zmanjševanju obremenjenosti učencev, kar
pomeni, da bi zmanjšali obseg
učne snovi in na ta način povečali
splošno znanje učencev, saj bi bilo
na voljo več časa za utrjevanje
osnovnega znanja«.

Mere: Učbeniki ponižujejo otroke
Dušan Mere se je obregnil tudi ob estetski videz učbenikov, za katere pravi, da
»podcenjujejo otrokov spoznavni svet in so estetsko neprebavljivi. Ko jih
pogledate, imate občutek, da otroki nimajo svojega spoznavnega sveta. Oni ne
potrebujejo slikic in oblačkov in risb za to, da bi razumeli snov,« pravi Mere.

Avtorji in založniki
so učbenike
pravočasno
pripravili, jih poslali
v potrjevanje,
potem pa je šolsko

ministrstvo šolam
naročilo, da lahko v

učbeniških skladih
zamenjajo le tiste,
ki so poškodovani
in neuporabni.
Medtem pa šolniki
menijo, da že v
izhodišču ni bilo

nikakršne potrebe
po menjavi

učbenikov.

