Odstřel pedagogických center

Vedení ministerstva školství oznámilo své rozhodnutí, že krajská pedagogická centra budou zrušena. Je na místě se ptát, jak dalece bylo uvážené. Co motivovalo lídry ministerstva, že chtějí místo sítě krajských center s určitou mírou autonomie zřídit jedno centrum (institut) v Praze s 4–5 lidmi v krajích?

Síť krajských pedagogických center vznikla narychlo v době, kdy byla spuštěna reforma veřejné správy a ustaveny kraje. V podstatě to měl být jeden z posledních nástrojů ministerstva školství, který by umožňoval státu vliv na další vzdělávání a metodické vedení učitelů. Česká školní inspekce totiž sice školy kontroluje, ale metodickou úlohu v dosud platném zákonu nemá.

Hlavním důvodem byla připravovaná kurikulární reforma. Pro tak hluboký zásah do obsahu vzdělávání, jakým jsou rámcové vzdělávací programy, je třeba učitele včas, cíleně a systematicky připravovat. Tento úkol měla mít především právě pedagogická centra.

Úroveň nově vzniklých center byla opravdu různá. Někde vznikla na zelené louce a do vedení přišli lidé bez zkušeností se vzděláváním učitelů. Jinde zkušení pracovníci úspěšně navázali na činnost bývalých okresních zařízení, dokázali zachovat podpůrnou síť metodiků ze škol a pod krajskými centry obnovili okresní pobočky jako detašovaná pracoviště. Není totiž jedno, jak vzdálená je pro učitele nabídka vzdělávání. Některé osvícenější kraje projevily zájem, že zařízení pro vzdělávání svých učitelů převezmou. Daly by se ale spočítat na prstech jedné ruky.

Akreditace vzdělávacích programů pro učitele se také zkomplikovala. Místo, aby existovala akreditace vzdělávacích zařízení různého typu (centra, firmy, asociace…) podle prokázané kvality, komise na ministerstvu posuzuje stovky jednotlivých programů. Byrokracie bují, v tom množství se dá posoudit snad jen záměr programu.

Nyní se zčista jasna objevilo rozhodnutí, že krajská pedagogická centra budou zrušena. Je na místě se ptát, jak dalece bylo uvážené. Co motivovalo vedení ministerstva, že chce místo sítě krajských center s určitou mírou autonomie zřídit jedno centrum (institut) v Praze s 4–5 lidmi v krajích? Jak operativní bude řízení 60–70 lidí na dálku? Jak bude pražské vedení znát potřeby pedagogů v jednotlivých krajích? Jak jim bude moci za těchto podmínek doopravdy pomáhat při zavádění kurikulární reformy?
 
Ředitelé pedagogických center dostali za úkol projednat situaci s vedením krajů, zda by případně pedagogická centra nepřevzaly pod svá křídla. Bez peněz na platy a bez tabulkových míst jsou vyhlídky chmurné. Jinak se počítá, že další vzdělávání učitelů bude probíhat formou kontraktů v místě. Jak se ošetří skutečná kvalifikovanost lektorů pro přípravu na výuku podle RVP, je zatím ve hvězdách. O systematickém vzdělávání ani nemluvě. 

Je možné spoléhat, že hlavní tíhu dalšího vzdělávání učitelů pro rámcové programy i pro připravovaný kariérní růst (funkční vzdělávání ředitelů) převezmou vysoké školy? Mají dostatek lidí se znalostí nové metodiky vedoucí ke klíčovým kompetencím a praktického školského managementu? Osvědčily se v tomto směru při přípravě budoucích učitelů?

Nebo je motivace pouze v tom, že ministryně školství dostala úkol ušetřit jistý počet pracovních sil v přímo řízených organizacích ministerstva? Pokud vím, počet úředníků MŠMT přímo bobtná, roste Česká školní inspekce, výzkumné ústavy se také nezmenšují. Výchovné ústavy zřizované ministerstvem čeká podle nového zákona dokonce nárůst nákladů i pracovních sil, aby se vyhovělo normám Evropské unie. Že by se tedy sáhlo tam, kde to ministerské úředníky nejméně bolí – do struktury pro vzdělávání učitelů? Existující personální obsazení krajských pedagogických center čítalo asi čtyřnásobek lidí, než by měl mít uvažovaný monopolní centrální institut. Že by toto tříčtvrtinové snížení bylo právě tím počtem ušetřených pracovních míst, které má paní ministryně vykázat? 

Systém vzdělávání učitelů prodělal za uplynulých třináct let několik destrukčních zásahů. Také je to na nerovnovážné kvalitě těchto služeb vidět. Místo, aby se vytvořila kvalitní podpůrná struktura pro kurikulární reformu, která by dokázala přinést své nabídky co nejblíže školám, zlikviduje se neuváženým zásahem to poslední, co stát pro systematické vzdělávání učitelů ještě zachoval. 

Vzdělávat učitele může samozřejmě řada subjektů, ale stát už nebude mít na ně téměř žádný vliv. Je tato situace příznivá pro zavádění tak náročných a přitom nezbytných reforem, které přicházejí už hodně po dvanácté? Nárůst počtu úředníků učitelům při realizaci změn rozhodně nepomáhá, zatímco pedagogická centra by jim pomáhat mohla a měla. Stát se tak vzdává své důležité koordinační, podpůrné a metodické role při zavádění kurikulární změny. Záleží teď na krajích, zda se hozené rukavice chopí. Veřejnost se nebude moci divit, když to přispěje ke vzniku čtrnácti velmi odlišných vzdělávacích systémů.
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Z diskuse k článku v tehdejších internetových UL:

…O co tady vlastně jde? Článek otvírá řadu otázek, které stojí na jediném základu – rychlém rozhodnutí bez názoru školské veřejnosti. Ne, že by to bylo něco výjimečného, ale přece jenom – rušení (nebo možná transformace, pomalá agonie, bohužel, nevím, jak to nazvat…) instituce, která funguje na krajské úrovni – to už je sousto!

Těch několik let ukázalo, zda je role pedagogických center zbytečná či nikoliv. A právě proto by bylo správné zeptat se učitelů, zda centra chtějí. Neboť kvůli nim přece vznikla. Pokud se vyjádří ve smyslu zbytečnosti a nefunkčnosti pedagogických center, je to určitě námět k zamyšlení. Jestli ale řeknou, že centra svůj účel plní, nechápu, proč je rušit…

Petr Chlebek, PC Karlovy Vary

…Vše bylo a je asi dopodrobna promyšleno skupinou poradců paní ministryně a ta politicky rozhodla. Má na to právo, to ji neberme. Co je ale s podivem, že za zcela jiných podmínek kopíruje stejný model komunikace s veřejností, jako kdysi císařovna Marie Terezie, která se také pro připravovanou vzdělávací reformu obklopila rádci a nepotřebovala znát hlas lidu obecného. Jenže to byla panečku jiná situace, jen si vzpomeňte, jak jsme se o tom učili: Převládající negramotnost, hrozící ekonomické zaostávání mocnářství vedlo k potřebě školských reforem pro blaho lidu, který byl zejména na venkově převážně proti. Rádcové byli zkušení a praxí ověření lidé s velmi progresivními názory, většinou ze zahraničí. Systém, který byl navržen, byl prosazen, bohatě financován "shora" a ukázal se navzdory ignoraci a nezájmu většiny veřejnosti jako vysoce účinný a v podstatě zachránil habsburskou monarchii na scéně evropských dějin (nebo pro někoho jen prodloužil její agónii). Snažit se tehdy vnímat názor veřejnosti, byť jen té zainteresované, nemělo valného smyslu. 

Jaká je ale situace nyní, zhruba o 230 let později? Převládající gramotnost, u lidu zainteresovaného dokonce vysokoškolsky potvrzená, to je nové, hrozící ekonomické zaostávání zůstalo, ale již se školské reformy vzhledem k prosazovanému myšlení na jedno volební období nevidí jako potřebná záchrana, rádcové jsou zkušení, ovšem často ve zcela odlišných praxích než je školství, ale ze zahraničí není ani jeden. Progresivitu jejich názorů veřejnost může hodnotit snad jen mírou jejich loajality… 

…Možná, že jsme jako občané jenom správně neporozuměli důvodům takového rozhodnutí, které ostatně mají jakékoliv politické rozhodnutí dotýkající se živých lidí provázet. Netleská-li totiž hlediště tomu, co se děje na jevišti, obvykle je chyba v tom, co se na jevišti jeví, méně již v úrovni hlediště. Největší politickou chybou je myslet si, že jeviště to dělá správně a hlediště to prostě nechápe, tak se jim to jen tak oznámí a hotovo.
 
Karel Rýdl, předseda PAU


Otevřený dopis ministryni školství JUDr. Petře Buzkové – APZŠ ČR, AZŠ ČR, SKAV

…Velmi důrazně Vás, vážená paní ministryně, jménem učitelské veřejnosti žádáme, abyste upustila od této „transformace“, neboť kromě vytvoření dalších úřednických míst v Praze nic pozitivního pro další vzdělávání učitelů nepřinese. Pokud tímto způsobem chcete snižovat počet zaměstnanců ministerstva, pak to určitě není ta správná cesta.

Věříme, vážená paní ministryně, že tento náš hlas uslyšíte a vezmete ho v úvahu při svém rozhodování. Otázku pedagogických center nepovažujeme za otázku , která se týká jen zřizovatele, ale za zájem celé učitelské veřejnosti, jejíž názor by Vám neměl být lhostejný…



