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Minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė, fot.
wilnoteka.lt
330 tys. uczniów, w tym około 29 tys.
pierwszaków i 27 tys. maturzystów, 33 tys.
nauczycieli, 1 200 szkół - tak statystycznie
prezentuje się nowy rok szkolny, który
rozpocznie się za niespełna tydzień.
Przedstawiając podczas konferencji prasowej
co czeka uczniów i nauczycieli, minister oświaty
i nauki Audronė Pitrėnienė powiedziała, że priorytetem będzie jakość kształcenia i że bardzo liczy na
zaangażowanie rodziców w procesie edukacji ich dzieci.
Liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących zmniejsza się. W porównaniu z 2014/2015 rokiem
szkolnym w ławkach szkolnych zasiądzie o 13 tys. uczniów mniej. Zmniejsza się liczba
maturzystów, ale zwiększa liczna uczniów klas pierwszych - i to jest pozytywny znak.
"Ogłosiliśmy ten rok szkolny rokiem społeczności szkolnych. Nie da się rozstrzygać problemów w
pojedynkę. Musimy nie tylko na słowach, ale też w czynach, wspólnie podejmować decyzje. Głównym
priorytetem jest jakość kształcenia. To wszystko, co się robi w szkolach, w ministerstwie, wydziałach
oświaty musi być skierowane na poprawę osiągnięć uczniów. Składa się na to wiele rzeczy: jakość
lekcji, metody, samorządność uczniowska, kształcenie przedszkolne" - powiedziała minister oświaty i
nauki Audronė Pitrėnienė.
Co czeka uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym? W planach nauczania przewidziane zostały
trzy dodatkowe godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów. Nie są to godziny, które można
przeznaczyć na naukę konkretnego przedmiotu. Mogą natomiast być wykorzystywane na przykład w
sytuacji, gdy uczeń otrzymał złą ocenę ze sprawdzianu - trzeba mu natychmiast pomóc, wytłumaczyć
to, czego nie zrozumiał, nie nauczył się, żeby nie miał potem zaległości. Ponadto uczniowie będą
zachęcani do aktywności fizycznej. W planie przewidzianych zostało 25 minut dziennie na zajęcia
ruchowe. Czy będą to tańce, bieg, ćwiczenia sprawnościowe - społeczności szkolne same zadecydują,
na co przeznaczyć ten czas. Zamiast 5 przeznaczanych dotychczas na pracę społeczną godzin,
będzie 20 godzin rocznie. Jak zostaną wykorzystane - znowu zależy od inwencji szkół. Mogą to być
akcje społeczne, projekty, imprezy. Chodzi o to, żeby dorastające pokolenie zdobyło nie tylko wiedzę,
lecz również nawyki społeczne.
W nowym roku szkolnym będą zmiany w finansowaniu oświaty. Od 1 października wprowadzony
zostanie tzw. koszyczek na działalność pozalekcyjną: państwo ze swego budżetu na zajęcia
pozalekcyjne dla każdego ucznia przeznaczy 15 euro miesięcznie. W nowym roku szkolnym
nauczyciele będą otrzymywali wynagrodzenie za zastępstwo. Jak tłumaczyła minister, chodzi o to,
żeby podczas nieobecności nauczycieli z powodu udziału w konferencjach czy szkoleniach, uczniowie
nie opuszczali lekcji. "Naszym celem jest, żeby żadna lekcja nie przepadła, żeby wszelkie imprezy
odbywały się po lekcjach, a praca pozalekcyjna nie przeszkadzała w prowadzeniu lekcji" zapowiedziała szefowa resortu oświaty.
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