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Pingvinlandija
je kul!!!

V Pingvinlandiji imajo
otroci zelo radi brokoli,
cvetačo in vampe!!!

tka
Devetle n.
je zako
Itak!

V Sloveniji imajo pa otroci
najraje devetletko!
Častna pingvinska! Tako je
in nič drugače. Kakopak!

dr. Kristijan Musek Lešnik

Če bi se danes vprašali, kaj je najbolj zaznamovalo zadnjo prenovo
izobraževanja v Sloveniji, bi se odgovor nedvomno glasil: spremembe v
osnovni šoli in prehod iz “stare osemletke” v “novo devetletko”.
Ko danes zremo nazaj na pričakovanja, obljube in cilje iz časov šolske
prenove, se zdi, da živimo v dveh vzporednih svetovih. V enem svetu so naši
šolarji samostojni kritični misleci, ki radi hodijo v šolo, znajo veliko, imajo
najboljše učbenike v Evropi, nimajo stresa ... v njem se cedita mleko in med,
med cvetovi rožic, ki tehtajo najmanj pol kilograma, pa brenčijo mavrični
kolibriji žvrgoleč ode v slavo uspešni šolski prenovi, medtem ko okoliške
gričke zaljšajo zlati spomeniki v čast brezmadežni devetletki. V drugem svetu
imajo slovenski šolarji težave z razmišljanjem, vedno manj cenijo šolo, znajo
vedno manj, šola pa jih obremenjuje bolj kot vrstnike v kateri koli drugi
evropski državi. Težava šolske stvarnosti je, da naši šolniki in šolarji živijo v
drugem svetu, velik del “šolske stroke” pa v prvem.
A če se del “šolske stroke” z zavezanimi očmi med radostnim vriskanjem
“mi smo stroka, mi smo najboljši, mi edini vemo, kaj je za šolo dobro” in
petjem hvalnic devetletki driča v brezno, ki so si ga izkopali, ni nobenega
razloga, da bi jim dovolili (ali jim pri tem blagohotno kimali) zraven
potegniti še šolo, šolarje, šolnike in vse druge, ki jim je mar za šolo.
Čas je za zasilno zavoro.

Bajke, povesti in miti o uspešni šolski prenovi in odlični devetletki se z
vsakim novim dnem, z vsako novo raziskavo in z vsakim novim podatkom
razblinjajo. Slovenska šola je danes na toboganu, ki vodi navzdol.
Vendar zadnji šolski prenovi ni spodrsnilo, ker bi bila devetletka v
zasnovi slaba. Spodletelo ji je, ker tisti, ki so prenovo načrtovali in vodili,
te dobre ideje niso znali, zmogli, ali hoteli prevesti v boljši program.
Devetletki je spodrsnilo, ker ne uresničuje svojih lastnih ciljev.
Ne pričakovanj, ki bi jih postavljal pisec te knjige, kateri koli starš,
učitelj, ravnatelj, ali kdor koli drug ... pač pa ciljev, ki so si jih ob
začetku prenavljanja osnovne šole zastavili tisti, ki so to isto šolsko
prenovo načrtovali, jo sooblikovali, jo vodili in bdeli nad njo.
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