V. JAKÉ JSOU NEDUHY OBSAHU NAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ?

Tentokráte se v našem seriálu ze zprávy pro OECD "Proměny vzdělávacího systému v ČR" podíváme do kapitoly o stavu kurikulární reformy. Že nevíte, co je to kurikulum? Podívejte se na str. 6. Zajímá vás, jaké jsou trendy v jiných zemích? Najdete v článku doc. Walterové na str. 6-7. 

Vůbec totiž není jedno, co se do hlav našich dětí a studentů v průběhu školní docházky dostává. Zda jsou to vědomosti a hlavně dovednosti a postoje nutné a potřebné pro jejich budoucí život, nebo encyklopedické vědomosti již dávno zastaralé, které v okamžiku po reprodukci (zkoušení, prověrka, test, zkouška) z paměti žáků rychle vyšumí, protože jsme je nepřesvědčili, že jim někdy budou k něčemu dobré.

Podmínky i stav pronikání změn do obsahu vzdělávání jsou na jednotlivých stupních a typech škol velice různé. Proto také cítíme odlišné množství a charakter problémů. Nebude na škodu, seznámíte-li se se situací i jinde, než právě působíte.


Jak vidí současný stav experti OECD?

Neduhy ve vzdělávacích programech českého školství, jako je encyklopedismus, přetíženost učivem, přílišné zaměření učebních předmětů na vzájemně přísně oddělené vědecké disciplíny - to vše je společné pro většinu školských systémů ve střední a východní Evropě. Centralizované a nadekretované vzdělávací programy a z nich odvozené jediné a povinné školní učebnice zabezpečovaly stejnorodost a srovnatelnost výuky v důsledku toho, že neexistovaly standardizované nástroje měření výkonu žáků či škol. Chránily také učitele před riziky vyplývajícími ze samostatného výběru učiva a vyjadřování osobních názorů a preferencí.

Odvážná politická rozhodnutí přijatá od roku 1989 učinila konec despotismu dřívějších jednotných a povinných učebních plánů, osnov i učebnic a dala školám více volnosti v kurikulárních záležitostech, než je obvyklé v mnoha západních zemích.

Významným krokem bylo rozhodnutí ministerstva dát všem ředitelům státních škol právo:
- upravit si učební plán v rozsahu 10% hodinové dotace
- upravit si obsah učebních osnov jednotlivých předmětů v rozsahu 30% hodinové dotace, a to jak změnou proporcí, tak doplněním či vypuštěním učiva
- vytvořit si vlastní vzdělávací program, který ovšem musí projít schvalovacím řízením na MŠMT.

Zdá se však, že inovační potenciál, který by mohl být aktivován autonomií škol, je nižší, než mnozí odpovědní pracovníci očekávali. Podle některých odhadů nebylo schopno víc než 10% ze všech škol uskutečnit zásadní obnovu vzdělávacích programů. Většina škol způsob své výuky nezměnila. Značná část výuky zůstala "frontální", žákům se přisuzuje pasivní úloha a očekává se, že učební výsledky budou věrně odpovídat tomu, co se takto předkládá.

V očích mnohých učitelů nesou odpovědnost i rodiče. Většina z nich má malé pochopení pro ty učitele, kteří se zaměřují na osobnostní rozvoj dětí. Mezi početnou částí rodičů a konzervativnější skupinou učitelstva tak existuje tichá dohoda.


Chybí nový systém hodnot

Ačkoli mnohé školy a mnozí učitelé projevují smysl pro inovace, změněné vyučovací postupy samy o sobě nejsou s to radikálně přeměnit české školství. Musí se dospět k novým hodnotovým systémům ztělesňujícím zásady nové společnosti, která je v období svého formování. Školy budou muset ujít ještě dlouhou cestu, než dosáhnou těchto cílů. V jejich programech chybějí hodnoty a rovněž ve filosofii většiny učitelů.

Z toho lze vyvodit poznatek, že na školy nelze pohlížet jako na jediný a nejdůležitější motor kurikulární inovace. Zánik školského centralismu vytvořil prázdné místo, které dosud nebylo vyplněno. Byl zde nepřiměřený centrální dohled a přikazování. Zatím však nebyl vytvořen fundamentálně nový kurikulární model a nebyly formulovány jasné představy o konečných společenských cílech, k jejichž dosažení by školství mělo svým úsilím napomáhat. Původní konsensus během několika minulých let výrazně ochabl. Tím byla v myslích mnohých lidí, zvláště pak rodičů a učitelů, ponechána nejistota ohledně cesty, kterou by se mělo jít.


Co se tedy doposud změnilo v obsahu vzdělávání?

Již v první etapě transformace byla provedena revize a obsahová přestavba humanitní a společenskovědní složky vzdělání, byla restaurována skladba cizojazyčného vyučování, obnoveno náboženství jako nepovinný předmět. Humanizační prvky se projevují v posílení ekologické, rodinné, rodičovské i sexuální výchovy.

Ve všeobecně vzdělávacím školství dochází k určité redukci vzdělání matematického a přírodovědného. V odborném vzdělání se projevuje důraz na obecné základy a prvky odborné vzdělanosti, na širší profil absolventa.

Uplatňuje se trend výrazné redukce kvantitativní stránky osnov. Učitelské iniciativy vypracovaly řadu variant tzv. vzdělávacích minim, tj. toho, co v obsahu vzdělání lze považovat za nezbytné, klíčové, jádrové. Především z učitelských iniciativ vyplynuly také snahy o hlubší individualizaci a diferenciaci vyučovacího procesu podle předpokladů, zájmů, možností a talentů žáků.

S procesem celkové liberalizace vzdělávacího systému se objevuje otázka, jakým způsobem objektivně zjišťovat žádoucí kvalitu vzdělávání i srovnatelnost vzdělávacích výsledků. Schůdná cesta se vidí ve formulaci vzdělávacích standardů. V r. 1994 byl dán k diskusi materiál MŠMT "Cílový standard a kmenové učivo pro základní vzdělávání". Po řadě kritických připomínek byla pak přijata verze standardu vzdělávání pro základní školu, vypracovaná Výzkumným ústavem pedagogickým. Mimo zadání ministerstva pracuje na vzdělávacích standardech i řada nezávislých pracovních skupin.
V této etapě je příliš brzy na vyhodnocení vzdělávacích standardů. Je obtížné také říci, zda se v nich dosáhlo správné rovnováhy. Konzultační základna jejich tvorby byla v přípravné etapě příliš úzká a v důsledku toho se někteří partneři zainteresovaní na vzdělávání cítí být vyřazeni. Je vyslovována obava, že standardy by mohly podvazovat iniciativu a mohly by se nepřímo používat k omezování nově nabyté autonomie škol. Moudrým řešením proto mohlo být zařazení krátké fáze široké diskuse před tím, než se standardy přijmou s konečnou platností.

V průběhu let 1990-94 byl překonán zavedený způsob zadávání tvorby unifikovaných a všeobecně užívaných učebnic a učebních pomůcek ministerstvem školství. MŠMT v současnosti ponechává tvorbu učebnic na nezávislých nakladatelstvích, ale udržuje si i nadále kontrolu tím, že po posouzení jejich kvality uděluje předloženým rukopisům schvalovací doložku. V kompetenci škol je rozhodovat, které učebnice budou v jednotlivých předmětech užívány. I když se nakladatelství většinou uchylují k reedicím či upraveným verzím učebnic již zavedených, otvírá se prostor pro alternativní zpracování učební tématiky.

Výsledky těchto přeměn nelze zatím kvalitativně vyhodnotit. V rámci širší kurikulární reformy bude potřebí řešit otázku propojenosti nakladatelské činnosti na centrální vzdělávací projekty v jejich cílových, obsahových i metodických záměrech.

Sledování produkce učebnic, i když co nejméně direktivní, si vyžaduje dobrý profesionální úsudek a vysoký politický cit. Musí jít o činnost, která probíhá v rámci jasného mandátu a dělby pravomocí. Mohlo by být užitečné pověřit rozborem otevřených otázek vydávání a využívání učebnic zvláštní pracovní skupinu, která by formulovala příslušná doporučení pro praktickou politiku. Měli by v ní být zastoupeni soukromí vydavatelé, zástupci škol a profesních učitelských asociací, ale i sociální partneři, zástupci politického života a "občanské společnosti" (např. z oblasti lidských práv, životního prostředí, zdravotnictví ap.)

Jako specifický fenomén demokratizačního procesu a rozšiřující se pedagogické autonomie se postupně prosazuje i "školní kurikulum". Jde o proces do značné míry živelný, obtížně kontrolovatelný, s velmi různou pedagogickou kvalitou. Stanovení jeho pravidel (vztah centrálního a školního kurikula) je předmětem diskusí a záležitostí připravovaných legislativních opatření. Limity této pedagogické autonomie jsou stanoveny přímo v centrálních kurikulích (např. závazný počet vyučovacích hodin na týden, minimální dotace určitých předmětů).


Realizace kurikula ve školách

Záměry kurikulární reformy, v řadě aspektů ještě nevyjasněné a nevyzrálé, se promítají do reálné pedagogické praxe nerovnovážně a setkávají se s řadou překážek a problémů. Ty se projevují v jednotlivých typech a stupních všeobecného i odborného vzdělání vždy specifickým způsobem. V nejobecnější rovině to je:

1. kurikulární tradicionalismus - spoléhání na centrální modely a malá ochota k riziku individuální odpovědnosti, preference tradičních metod a vztahů k žákům
2. kurikulární voluntarismus - tendence k podceňování významu ústředních intencí vzdělávacího systému, ve svých důsledcích vede k ohrožení jeho kompatibility
3. přeceňování vnější stránky kurikulární reformy na úkor její vnitřní náplně - liberalizace učebních plánů a osnov bez dostatečného zřetele k nutné modernizaci a restrukturalizaci vlastních vzdělávacích obsahů.


Kurikulum mateřské škol

V současné době je výchovný program prakticky zcela záležitostí jednotlivých mateřských škol. Rodiče nyní mohou výrazně ovlivňovat zaměření výchovných činností a podílet se na jejich realizaci. Obsah činností sleduje především rozvíjení osobnosti a individuality dítěte v souladu s jeho přirozenými potřebami. Hlavními složkami obsahu jsou spontánní hravé a pohybové činnosti dítěte, pro něž je vytvořen dostatečný časový prostor v průběhu celého dne. Osobnostně rozvíjející a socializační složku tvoří také řízené aktivity podporující jazykovou, literární, tělesnou a pohybovou, rozumovou, sociální, citovou a mravní výchovu. Jsou nabízeny nejrůznější individuální programy (výuka cizích jazyků, plavání, výtvarné kroužky, logopedická péče, programy pro talentované děti).


Kurikulum základní školy

Do roku 1989 byl rozsah učiva ZŠ maximalistický. Přetěžování žáků se ještě vyhrotilo po poslední školské reformě v r. 1976, kdy byl 1. stupeň ZŠ zkrácen bez adekvátní redukce učiva. Proto patřilo k výrazným požadavkům učitelů především omezení rozsahu učiva a obnovení pětiletého 1. stupně.

Nový učební plán z r. 1991 sice stávající rozdělení ještě zachoval, ale zavedl od 6. třídy pro ČJ, M a CJ možnost volby minimální, či rozšířené časové dotace, u vybraných předmětů souhrnný počet vyučovacích hodin. Významným prvkem bylo zavedení volitelných předmětů.

V návaznosti byly pro všechny předměty zpracovány rámcové učební osnovy, kde bylo učivo redukováno a učitel má možnost dotvářet obsah vyučování podle svých představ.
Rozvíjí se diskuse a praktické experimentování škol v oblasti diferenciace, která probíhá do značné míry živelně. Doposud chybí zhodnocení těchto pokusů i teoretické zpracování problému. Obecně lze konstatovat, že zklamání přináší diferenciace vnější, perspektivní se jeví diferenciace zájmová (volitelné předměty) a obsahová (varianty učebních osnov).

U alternativního projektu Obecná a Občanská škola (probíhá od r. 93/94) se oceňuje výrazný obrat pozornosti k dítěti, koncepce některých předmětů (např. komunikační funkce jazyka), rozvolnění vyučovacího schématu (variabilita v délce výukových hodin) i úvahy o jiných způsobech hodnocení.

Za uplynulých šest let se obraz a především atmosféra mnoha základních škol znatelně změnily. Pozitivně působí poznání, že učitelé mohou tvořivým způsobem zasahovat do vzdělávacího procesu. Proniká vědomí, že kurikulární dokumenty je potřebí chápat jako rámcový program a nabídku, ne jako příkaz a normu. Tomu napomáhá i liberalizace trhu učebnic a nové chápání školní inspekce. Pozitivní je skutečnost, že stále více škol využívá možnost formovat vlastní vzdělávací profil.

Ani v nových kurikulárních dokumentech však nebylo nalezeno řešení, jak čelit přetrvávajícím neduhům, jako je jednosměrná komunikace od učitele k žákovi, přímé řízení pedagogického procesu učitelem bez tvořivé spoluúčasti žáka, důraz na rozsah poznatků a vědomostí, nedostatečná orientace na vytváření kompetencí žáka v praktických činnostech, přetrvávání hodnocení a klasifikace.


Kurikulum gymnázia

Značná část změn byla iniciována školami a jejich učitelskými sbory, zatímco centrem byly tyto změny převážně pouze registrovány.

K nejpodstatnějším změnám patří:
- Změna v cílové orientaci kurikula, vyplývající z nové formulace funkce gymnázia v rámci vzdělávací soustavy: vedle přípravy na vysokoškolské studium se zdůrazňuje výchova žáků pro občanský život a životní orientaci v demokratické společnosti (formování duchovních hodnot, intelektuální strány osobnosti, estetického cítění a morálního vědomí žáků).

-Změny v učebním plánu: Učební plán gymnázia platný do r. 1990 měl 60% hodinové dotace věnováno na matematiku, přírodní vědy a technické předměty. Společenskovědní předměty představovaly pouze 11% a jazykové 29%. Estetickovýchovná oblast nebyla zastoupena vůbec. Po roce 1990 se začal uplatňovat princip diverzifikace a diferenciace. Nový generalizovaný učební plán obsahuje povinnou minimální hodinovou dotaci všech povinných předmětů v každém ročníku. Variabilita tohoto plánu činí 25-30%. Výrazně je posílena volitelná složka. Ředitelům je ponechána značná pravomoc, aby své školy profilovali určováním hodinové dotace, kterou mají k dispozici.

- Změny v učebních osnovách se projevily především v rozšíření a novém pojetí společenskovědních disciplín. K nejvýraznějším změnám došlo ve výuce filosofie a základů společenských věd. Jazykové vyučování bylo upraveno tak, že student si povinně volí dva cizí jazyky.
Humanitní předměty však zůstaly nadále poddimenzovány. Trvá předimenzovanost a tradičnost obsahů jednotlivých předmětů. Doposud nelze pozorovat výrazné změny ve vlastní metodické podobě vyučování. I nadále převažují ve většině škol frontální metody práce s předáváním hotových poznatků a málo jsou využívány individuální zkušenosti žáků.
- Variabilita délky studia: Vedle standardního čtyřletého gymnázia vznikla gymnázia víceletá. Na nižším stupni vycházejí z učebního plánu ZŠ, ve vyšších ročnících z učebního plánu čtyřletých gymnázií, což má umožňovat propustnost. Ve skutečnosti je přestup do vyššího ročníku podmíněn rozdílovými zkouškami, jejichž obsah stanoví ředitel gymnázia.
Pětiletá gymnázia vznikla z potřeby prohloubení jazykové přípravy tam, kde vyučovacím jazykem je cizí jazyk. S jejich další existencí (stejně jako sedmiletých G) se podle novely zákona z r. 1995 nepočítá. Biligvální třídy zůstanou zachovány jako šestileté.
-Vzdělávací programy soukromých gymnázií: Jsou dynamickým prvkem v gymnaziálním kurikulu, přinášejí podněty nejen v oblasti obsahové, ale i v oblasti metod a forem. Někdy však dochází k neúměrnému podřizování cílů školy zajímavým vzdělávacím formám.
Uvedené změny lze považovat za dílčí kroky postupné transformace kurikula gymnázia. Řada problémů však zůstává otevřená a cesta k jejich řešení se hledá.

Maturitní zkoušky se skládají ze dvou povinných (ČJ a CJ) a dvou volitelných předmětů. Obsah maturitní zkoušky stanoví škola, jednoznačné a objektivní výstupní požadavky nejsou stanoveny. Vysoké školy maturitu nepovažují za objektivní informaci o žákových předpokladech ke studiu a provádějí náročné přijímací řízení včetně písemných testů z maturitních předmětů. Funkce, pojetí a organizace maturitní zkoušky jsou předmětem diskusí.


Kurikulum v odborném vzdělávání

Jednou ze základních změn je odklon od dřívějšího přístupu založeného na představě, že absolvent bude pracovat převážně jen v profesi, pro kterou byl připravován. Nový přístup akcentuje i v rámci odborného vzdělávání rozvoj osobnosti žáka a jeho přípravu na roli občana.

V roce 1989 existoval 360 oborů přípravy, nyní v každém roce vzniká nebo je přepracováno cca 70 oborů přípravy. Zájem žáků se přesunul k oborům, které podle jejich názoru dávají lepší předpoklady pro uplatnění. Volnost ve formování vzdělávací nabídky využily nejdříve soukromé školy, státní školy reagovaly většinou se značnou setrvačností, ale i tak došlo ke značné diverzifikaci, někdy i k úplné změně charakteru školy.

V nových oborech počty hodin všeobecně vzdělávacích předmětů respektují potřeby oboru přípravy i možnosti žáků. Byla posílena odborná složka (od 50% do 80%). Dochází k nárůstu počtu hodin věnovaných jazykům, volitelných a výběrových předmětů. Podstatně byl zvýšen počet hodin, který je v učebních oborech věnován odbornému výcviku, kde si žáci osvojují praktické dovednosti. Trend k uvolnění závaznosti kurikulárních dokumentů je zřejmý.

V koncepci oborů je patrný trend k postupnému rozšiřování profilu absolventa, k poskytování širší profilace. Pouze ve čtvrtině oborů nedošlo k výraznějším inovačním změnám. Poměrně málo je vytvářena vzdělávací nabídka pro dívky. Významně se sice rozšířily rodinné školy, ale o vhodnosti jejich pojetí existují značné pochybnosti.

V souvislosti s liberalizací vznikají některé legislativní problémy. Uvolnění (10% v učebních plánech a 30% v učebních osnovách) není legislativně zakotveno, nově vznikající obory nejsou řádně legalizovány. Volnost vzdělávací nabídky je omezena povinností školy nechat si dosud nevyučovaný obor schválit MŠMT, přičemž neexistují jasné legislativní zásady pro toto schvalování. Hlavním hnacím elementem byla iniciativa škol a učitelů, MŠMT nedokázalo zajistit koncepční vedení a legislativní podpoření probíhajících změn.

Výrazným rysem kurikula odborného školství je potřeba překročení bariér školství samého a navázání úzké spolupráce se sociálními partnery, zejména s představiteli zaměstnavatelů (profesní komory, svazy, podnikatelská sdružení) a úřady práce. Sem by se také měly přenášet i určité pravomoci a odpovědnosti. K tomu však zatím dochází jen minimálně.

Kurikulární politika v českém školství se mj. zaměřuje na maximální rozvoj všech schopností žáka. Jedním z problémů, které tomu brání, je nutnost rozhodnout se ve 14-15 letech pro určitý obor přípravy, určitý druh školy. K dosažení obecného zlepšení této situace vzniká několik nových přístupů k uspořádání kurikula odborného vzdělávání. Jde zejména o konstrukci:

- větvených oborů přípravy, kde se žák teprve po prvním ročníku rozhoduje o konkrétním pokračování své přípravy - společný první ročník poskytuje seznámení s různými profesemi,
- obory s výstupy v průběhu studia, v jejichž průběhu může žák ukončit svou vzdělávací dráhu s uzavřenou kvalifikací,
- stupňovitých oborů, které poskytnou výuční list a pak se může žák rozhodnout pokračovat k maturitní zkoušce,
- rozdělené přípravy, kdy ve dvouleté odborné škole žák získá předprofesní přípravu ve velmi široké oblasti a pak se rozhoduje, zda a jak bude pokračovat.

Celý vývoj v této oblasti vychází z tendence k setření příliš ostré hranice mezi soustavami učebních a studijních oborů a odpovídajícími institucemi, protože se toto uspořádání dostává do stále většího rozporu s požadavky trhu práce i se zájmy přijímaných  žáků.


Doporučení č. 5: Ustavit Národní kurikulární radu

Úkol centrálně rozhodovat o obsahu vzdělávání nemůže plnit jen MŠMT. "Horizontální" demokratické řízení vyžaduje vytvořit širokou politickou platformu zahrnující všechny "držitele podílů" uvnitř i vně vzdělávací soustavy: učitele a žáky, rodiče a sociální partnery, zástupce vysokých škol a vědy a jiné odborníky a problematiku kurikula. Posláním takového orgánu by bylo hodnotit a akreditovat vzdělávací standardy a programy, radit ministerstvu, jakož i jednotlivým školám, ve věcech týkajících se obecných trendů v obsahu vzdělávání, vyhodnocovat nejlepší návrhy a podporovat kurikulární výzkum a vývoj.

Práce této rady by měla být pečlivě připravena kompetentním výzkumným orgánem. Takovou institucí by mohl být Výzkumný ústav pedagogický, který by mohl v případě potřeby zapojit externí odborníky z jiných výzkumných ústavů a pedagogických fakult. Jakýkoli ústavem zpracovaný podklad, vedle plně závazných vzdělávacích standardů, by se školám pouze navrhoval, a to po schválení radou. Školy by měly plnou volnost, zda použít tento materiál nebo uplatnit jiný.

Navrhovaná rada by úzce spolupracovala s Ústavem pro výzkum vzdělávání. Byla by považována za střechový orgán s právem udělovat formální statut návrhům na vzdělávací programy, vypracovaným jak tímto ústavem, tak i jinými institucemi.

Vybrala Jana Hrubá




POZNÁMKY STŘEDISKA VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

Rozhodující oblastí každé reformy vzdělávání – a tedy probíhající transformace českého školství – je změna v tom, čemu, jakým způsobem a s jakými záměry se vyučuje ve školách. V současné době poznamenané snahou o maximální racionalitu a efektivní vynakládání prostředků k tomu samozřejmě přistupují požadavky na kvalitu dosahovaných vzdělávacích výsledků u žáků. Proto smyslem všech legislativních, organizačních, personálních a finančních rozhodnutí ve světovém školství se stal v konečné instanci cíl, obsah a proces vzdělávání uskutečňující se ve třídách a v celkovém životě každé jednotlivé školy. Této okolnosti si samozřejmě byli vědomi domácí i zahraniční odborníci, kteří zpracovávali Zprávu o vzdělávací politice v ČR. V čem lze vidět hlavní přínos jejich úvah a doporučení vztahujících se k této dimenzi vzdělávacího systému?

Tradičně užívané termíny, jako je obsah vzdělávání, učební plán, učební osnovy, znamenají pro většinu učitelské i ostatní veřejnosti seznam či výběr učebních předmětů, vědeckých poznatků, principů a dokonce i pouhých informací a dat, které mají učitelé za povinnost předložit žákům („probírat látku“) v podobě uzavřené, encyklopedicky a verbálně pojaté „školní moudrosti. Užívají-li autoři Zprávy místo toho mezinárodně široce akceptovaného kurikulum (z lat. curriculum – běh, dráha, průběh), zdůrazňují tím, že skutečnou podstatou vzdělávání o širokou životní zkušenost se opírající učební proces, jímž žák v mnohaleté školní výuce prochází. Těžiště práce školy v „kutikulárním“ pojetí se tím přenáší na plánované, ale i spontánně probíhající činnosti žáků nejen v oblasti kognitivní (poznávací), ale i afektivní (postojové) a psychomotorické (pohybové) a v neposlední řadě ve sféře sociálních vztahů (sociální interakce a komunikace). Otázka, jak tyto činnosti a jejich jednotlivé dílčí operace projektovat, uspořádat, prakticky realizovat a ověřovat, je kardinálním problémem tvorby moderních vzdělávacích programů. Zpráva tím vytyčuje dlouhodobý směr vývoje práce škol a učitelů nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku. Toto nové didaktické zaměření není myslitelné bez tvůrčího hledání, které se mnohem spíše může uskutečnit na úrovni školské a učitelské praxe a se zřetelem k individualitě žáka různých věkových skupin než v kancelářích ústředních orgánů. Experti tím potvrdili oprávněnost úsilí pedagogických iniciativ o vnitřní reformu školy, jak byla u nás  v minulých letech deklarována a prosazována.

Poněvadž však škola jako nenahraditelná součást společenského života zůstává i nadále cestou a prostředkem vstupu do společně sdílené kultury a pracovního procesu i nástrojem upevňování sociální soudržnosti, musí být „jádro“, „kmen“, kvintesence“ či základy vzdělání všech členů daného společenství  vymezeny tak, aby byly závazné. Tento složitý proces konstrukce a normování nemůže být v demokratické společnosti ponechán ani na vůli jednotlivých učitelů, škol či skupin utvořených uvnitř iniciativních pedagogických kruhů, ani ve výlučné odpovědnosti ministerských útvarů nebo pověřených vědeckých odborníků reprezentujících různé oblasti poznání. Za optimální nástroj vzdělávací politiky je při všech jeho omezeních považován relativně nezávislý orgán poradního typu, který podle stanoveného klíče reprezentuje vybrané skupiny občanské společnosti, její kultury, vědy a hospodářství, zaměstnavatele, zaměstnance, mládež a rodičovskou veřejnost , samozřejmě včetně představitelů učitelstva. Doporučení expertů ke zřízení takových orgánů pro oblast všeobecného vzdělávání a pro odborné školství (event. jednoho společného orgánu se dvěma komisemi) je zřejmě aktuální a má pozitivní odezvu na MŠMT. Nezanedbatelné je, že mechanismy jednání a rozhodování navrhovaného orgánu vyžadují jasné vymezení kompetencí ve vztahu k ministerstvům ( školství, ale i práce a sociálních věcí, event. i průmyslu a obchodu) a zároveň vytvoření odborného zázemí národní kutikulární rady. Z toho pak vyplývá, že pedagogický výzkum a vývoj si nezaslouží odmítání ze strany učitelstva, ale naopak podporu, bez níž nelze dospět k potřebným předpokladům kvalitní práce učitelů.

Naší pozornosti v textu Zprávy by neměly uniknout dvě zásadní vzájemně se doplňující myšlenky, bez nichž by kurikulární tvorba a vlastní výukové procesy  byly pouhým pokračováním školské rutiny. Dosáhnout základní shodu o vzdělanostní – možná přesněji výchovné a vzdělanostní – normě české školy předpokládá „projekt společnosti“ (jak říkají experti), či vizi občanské společnosti a člověka, který je něčím víc než jen tím, kdo vydělává peníze (jak se výstižně vyjádřil prezident Havel). Zároveň však podle expertů platí, že jakékoliv vzdělávání musí být relevantní (funkční) vzhledem k tomu co se děje ve společenském životě, na trhu práce,. Ve vědeckém poznání, výrobních a in formačních technologiích. Vedle kvality výsledků vzdělávání je relevantnost dalším základním principem vzdělávací politiky vyspělých zemí, jak je ve Zprávě uvedeno.

Prof. PaedDr. Jiří Kotásek
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