Systém dalšího vzdělávání ucitelů v troskách

„Bez jakéhokoli politického kontextu lze konstatovat, že systém dalšího vzdělávání učitelů se ocitl v troskách. Velkou roli musí sehrát budovaná pedagogická centra, která by měla tvořit jakousi páteř systému vzdělávání pedagogických pracovníků.“ (PaedDr. Jaroslav Soural, první náměstek ministra školství v Týdeníku Školství č. 27 z 15. 9. 2000, str. 3) 

Nový zákon o reformě veřejné správy neumožňuje ministerstvu školství zřizovat přímo řízené organizace na území okresů, jejichž existence zanedlouho končí. Zřizovateli 68 zařízení pro další vzdělávání učitelů (pedagogických center, služeb škole či středisek informačních technologií) byly doposud školské úřady, které jsou k 1. 1. 2001 zrušeny. 

MŠMT proto vypracovalo návrh na zřízení sítě 14 krajských pedagogických center. S tím však tehdejší náměstek ministra Petr Roupec v červnu neuspěl ve školském výboru Sněmovny Parlamentu.

„Nastíněné rozšíření obsahu činnosti vzbudilo obavy poslanců, že by se pedagogická centra mohla stát jakousi obdobou školských úřadů a narušit tak reformu veřejné správy…
V usnesení poslanci vyjádřili vážné znepokojení nad absencí koncepce PC, nepřijatelná je pro ně jiná funkce PC než péče o další vzdělávání.“ (Poslanecká sněmovna, UN 26/2000, str. 3)

V září byl vedením ministerstva přijat nový materiál „Dobudování sítě pedagogických center“. K 1. 6. 2000 bylo k dosavadním čtyřem (Praha, Plzeň, České Budějovice a Hradec Králové) zřízeno dalších deset regionálních pedagogických center: Střední Čechy, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, Jihlava, Ostrava, Olomouc, Brno a Zlín. V největších krajích (Středočeském, Ústeckém a Ostravském) se počítá z důvodů dostupnosti s dalšími 2–3 pracovišti. Pracovníkům původních zařízení pro DVU bylo nabídnuto od. 1. 10. 2000 uzavření nové pracovní smlouvy s konkrétním pedagogickým centrem.

Až potud to vypadá docela korektně. Problémy související s kauzou Pedagogických center jsou však mnohem širší a hlubší.

Vše se odehrává shodou okolností právě v době, kdy příprava ředitelů a učitelů na novou strategii vzdělávání tvoří jednu ze základních podmínek její realizace. Systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků nabývá zásadního významu. Zdůrazňuji slovo systematické. 

V podmínkách regionálního uspořádání bude mít koordinace obsahu, metodická a podpůrná činnost, poskytování didaktických materiálů a programů jednotící význam pro směřování celého vzdělávacího systému. 

Systém dalšího vzdělávání učitelů se po roce 1989 rozpadl. Učitelé rádi rychle zapomněli na povinnou, přísně kontrolovanou účast na akcích OPS. Někde se však podařilo činnost středisek transformovat pro potřeby nové doby. Některá ze zařízení mají za sebou deset let vynikající činnosti (můžeme pro příklad jmenovat Mladou Boleslav, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Nový Jičín, Hodonín, Svitavy, Jablonec, Náchod a další). Lidé, kteří v nich pracovali, představují obrovský kapitál – dovednosti, kontakty, znalost lidí a potřeb terénu. Vytvořili si mnohde vynikající lektorské sbory z místních pedagogů a databáze lektorů přespolních. Organizovali víkendové akce pro celé pedagogické sbory nebo setkávání učitelů škol různých stupňů. Vybavili svá zařízení vzorkovnicemi učebnic a bohatými knihovnami, půjčovnami pomůcek a programů, informačními centry. Vydávali informační zpravodaje a koordinovali své nabídky akcí. To všechno jsou hodnoty ne vždy přenositelné do nových krajských center. Znamená to, že během deseti let prakticky dochází k druhé destrukci pomalu se obnovujícího systému DVU.

Redukce sítě znamená také naprosté torpédování dostupnosti vzdělávání pro učitele. I když doposud existovalo několik desítek okresních center, vyjadřovali pedagogové v diskusi k Bílé knize požadavky, aby se jim vzdělávání přiblížilo. Poukazovali na špatnou dopravní obslužnost, problémy se zastupováním a kvalitou výuky, jestliže účast na akci v okresním městě pro ně znamenala celodenní výlet. Také finanční nároky na dopravu nejsou zanedbatelné. Co teď – krajské město je obvykle ještě vzdálenější? Přestanou se učitelé zvláště malých venkovských škol vzdělávat? A to jsme ještě nezdůraznili nerovnost možností, která vyplývá z pro ně nepříznivého odvozování normativu prostředků na další vzdělávání z počtu žáků…

Řešení celého problému proto nemůže skončit u delimitace budov a majetku do krajských pedagogických center. Musí opravdu vzniknout celá nová koncepce, celý nový systém dalšího vzdělávání všech kategorií pedagogických pracovníků, který musí být napojen také na kariérní růst. První vlnou musí být systematické vzdělávání ředitelů pro řízení a realizaci změny strategie vzdělávání. Při tom by se mělo využít všech lidí a všech zkušeností, které už máme. 

Rozpor mezi dostupností krajských zařízení a přiblížením vzdělávání učitelům se bude muset řešit novými formami vzdělávání. Přednostně by se měly vzdělávat celé týmy škol – znamená to tedy, aby lektoři vyjížděli za nimi. Po vybavení všech škol internetem se vytvoří možnost využít nové formy distančního vzdělávání – nabízet programy, které si ředitel nebo učitel spustí v době, která je pro něho příznivá, kdy má čas a chuť, v době, která nenaruší jeho přítomnost ve výuce. Protože však nemůže chybět prožitek a získání osobních praktických dovedností, pravděpodobně se přesune těžiště do pobytových akcí v době „malých“ prázdnin a pátečních odpolední a sobot.

Krajská pedagogická centra budou hrát v budoucnosti zřejmě roli manažerskou – to znamená, že by pro ně měli být vybíráni lidé s jinými dovednostmi, schopní vytvářet nové formy distančního vzdělávání, které bude přicházet za učiteli. Budou muset mít počítačové odborníky, odborníky na marketing a fundraising, na public relations. Nemělo by se předpokládat, že prosperující krajská centra budou spoléhat jen na prostředky od státu. Měla by se naučit nabízet programy i pro podniky a občany. Pro učitele by vůbec nebylo na škodu, kdyby se v kursech setkávali i s jinými profesemi. Spolupráce s odbornými lektory může fungovat i na dálku, pokud se vytvoří společná databáze nabídek. To by ovšem chtělo určité malé pracoviště pověřit koordinací. Představa o řízení systému náměstkem ministra je naprosto nepružná a nereálná.

Stát by měl systémem grantů podpořit tvorbu vzdělávacích programů a didaktických materiálů i od soukromých firem. Stačí, když v zadání dobře vymezí požadavky na podporu přijaté strategie. Proč by právě toto měla suplovat pedagogická centra, když to jiní umějí profesionálně? Však ony si firmy už ty pedagogické spolupracovníky najdou – příkladem může být firma RAABE, která neomylně sahá po nejprogresivnějších lidech.

Určitě by také stálo za to zachovat dobrá centra v dosavadních okresech. Doufejme, že alespoň některá zastupitelstva měst budou osvícená a budou chápat nutnost vzdělávat své učitele dostupným způsobem. Určitou cestou je i privatizace zavedených zařízení. Nemělo by se jí bránit, ale snahou by mělo být, aby síť byla co nejhustší a aby se grantovou podporou žádoucích programů dosahovalo koordinace ke společnému cíli.

Oblast vzdělávání učitelů patří mezi naprosté priority. Jen se musíme odpoutat od představy, že pouze formy, na které jsme byli zvyklí, jsou ty pravé. Pro novou strategii a nové požadavky musíme hledat formy nové, pružně se přizpůsobující potřebám škol a učitelů a zároveň podporující záměry státu. V žádném případě by se koncepce pedagogických center neměla stát koncepcí trafik pro vysloužilé úředníky.
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