Становище на "Новото образование" по
проектозаконa за Училищното образование
от 2012 г.
Това становище не претендира да е обективна оценка на министерския проект за нов
училищен закон на България. Нещо повече, ние заявяваме, че това е нашата пристрастна
оценка, повлияна и пречупена през призмата на основните ни убеждения за същността,
смисъла и целите на образованието - заявени ясно в сайта ни, по-специално в публикацията
"Целите на училищното образование в България" от юли 2009 г.1
Настоящият текст е резултат от публично обсъждане в интернет форум
"Образование" на BGlog.net2, което до момента отчита повече от 417 прочита, 7
одобрения и 8 коментара от 5 автори.

Становище
Ние, "Новото образование", считаме, че проектът "Закон за предучилищното и
училищното образование"3 е носител на същите фундаментални дефекти, характеризиращи
предшественика му отпреди година4. Ние сме на мнение, че той е опит да се манипулира
общественото мнение и да се нормират отношения, които биха завели училищното
образование на България още по-нататък в грешната посока, налагайки отново недопустими
за нас порядки. Това означава, че 3-те му нови елемента и техническата му издържаност не
са в състояние да го превърнат в хармоничен, добър или поне "приемлив". В този смисъл
проектозаконът е провал: веднъж в опита му да позволи отпочването на желаната радикална
промяна и, втори път, в способността му да заработи и допринесе за нейната реализация.
Накратко:

Основният и достатъчен за провала на настоящия проектозакон
недостатък е неговата идейна назадничавост.
Предвид горното смятаме, че всеки коментар, пожелание или друг принос за неговото
"подобряване", са хвърлени на вятъра време и усилия. Ние не желаем и не можем да си
позволим да работим за построяването на нещо по най-добрия възможен начин, когато
строежът му изобщо не е трябвало да почва, защото сбъркани са духът и основните му идеи.
Да намалим до минимум пораженията от него не е сред нашите амбиции. За сметка на това
ще продължаваме да участваме с охота в дебатите по това, което считаме за най-важно в
момента: изграждането на нова общонационална визия/ разбиране/ философия/ парадигма за
образованието и неговите цели, която да положи основата за наистина добър бъдещ закон.
*
"Новото образование" ще започне скоро кампания за запознаване с принципите и
структурата на своя "Закон за училището" (Основно това са радикалното преосмисляне на
училищното образование и доверието в хората "в низините": даването на повече правомощия
на родители, образовани и образователи, и облекчаването на държавата за сметка на
обслужваните от училищата общности). Хората на "Новото образование" ще продължават да
предприемат важни инициативи и да се включват с радост в други такива, подхванати от
личности и формации, демонстрирали с дела близоста си с нашите ценности.
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http://www.novoobrazovanie.org/celite/celite2009.pdf
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Можете да проследите развитието на дебата на http://bglog.net/Obrazovanie/68364
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http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/
2012/proekt_zakon_obrazovanie_14-02-2012.pdf
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Становището ни отпреди година е на разположение в интернет на адрес http://bglog.net/Obrazovanie/43444

