3.9.2018, Slovensko: začal sa 26. školský rok v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Prešlo už štvrťstoročie...
Štatistické údaje hovoria toto: Materské + základné + stredné školy na Slovensku≐ 840 000
detí! Uvedomili ste si už niekedy toto číslo?
3.9.2018 – Slovensko ≐ 56 000 prváčikov!

Spomínate si na to ešte? Rozžiarené očká, dupkajúce nôžky a zaťaté pästičky od radosti:
Mama, tato, ja sa do školy taaak veľmi tešííím...!!!
Všetky tieto deti nepočkajú, každým dňom starnú, radosť sa vytráca. Generácie detí
každoročne vychádzajú zo škôl bez toho, aby v každodennosti pocítili zmeny v ich prospech,
o ktorých sa medzi odborníkmi a politikmi len hovorí. Konkrétne kroky vo vzťahu k deťom
chýbajú, aj keď práce už bolo vykonanej veľa. Mnohé dobré nápady, projekty či výskumy,
zamerané na zmeny vo vzdelávaní, končia v bezodných zásuvkách, zborníkoch z konferencií
alebo v archívoch. Každým rokom tak na Slovensku prichádzame o generáciu detí, ktorá by
mohla vďaka zmene vo vzdelávaní byť v budúcnosti nositeľom vysokých hodnôt
a generáciou pozitívnej zmeny spoločnosti, po ktorej všetci túžime. Poďme s tým spoločne
niečo urobiť!
S dôverou v to, že spoločným úsilím dokážeme na Slovensku aj zdanlivo nemožné, sme
DNES spustili projekt s názvom „DETI NEPOČKAJÚ!“, aby tá prvácka radosť z pobytu
v škole vydržala vo všetkých detských očiach aj ZAJTRA, aj POZAJTRA...aj o rok...proste
čo najdlhšie.
Podnikli sme preto už TERAZ 3 konkrétne kroky:
1. Pýtame sa všade navôkol, akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku? Dnes sme sa
na to opýtali i rodičov Pomajbových, no zaujíma nás však aj váš názor. Vaše
odpovede nám môžete do 9.9.2018 odosielať na http://kvalitneskolstvo.sk/formular/
2. Aby sa vaše i naše priania mohli stať každodennou realitou našich detí, vypracovali
sme Petíciu za modernizáciu vzdelávania na Slovensku, podporiť a zdieľať ju môžete
tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=985237
3. Vytvárame Školskú metaplatformu na Slovensku spomedzi tvorivých ľudí, ktorí majú
záujem prinášať nové nápady v prospech detí, informovať o nových trendoch a
poznatkoch o ich vývoji, výchove a vzdelávaní ako i pomenúvať skutočné problémy,
ktorým deti na Slovensku čelia. Hľadáme osobnosti- učiteľov, rodičov, študentov,
profesorov, organizácie, inovatívnych zamestnávateľov, vedcov, lekárov, psychológov
i umelcov. Pokiaľ o takýchto osobnostiach na Slovensku viete, dajte nám o nich

vedieť na mail: info@kvalitneskolstvo.sk čím skôr. Prvé zasadnutie školskej
metaplatformy bude už 10.09.2018!
A pokiaľ máte to šťastie, že vaše deti chodia do zaujímavej, kvalitnej školy, dajte nám vedieť
tiež. Postaráme sa o to, aby to o nej na Slovensku vedeli všetci, aby aj iné školy sa mohli ňou
inšpirovať a tak umožnili aj iným deťom pútavé a kvalitné vzdelávanie.
Ďakujeme vám všetkým, že ste s nami. V mene ďalších generácií detí na Slovensku!

