Máme spoločnú DNA? Nové generácie potrebujú súčinnosť proaktívnych škôl
Vážené kolegyne a kolegovia,
ktorí ste zachytili vnútorný hlas a vydali ste sa na dobrodružnú plavbu objavovania tajomstiev a zákonitostí nášho sveta spolu
s novými generáciami. Vy, ktorí budúcnosť nechápete ako fatálne miesto, na ktoré nás vedú ako zajatcov, ale ako miesto, ktoré
spoločne vytvárame. Z vlastnej skúsenosti viete, že cesty k lepšiemu svetu sa nenachádzajú hotové, ale ťažko sa
razia. Budovanie takéhoto sveta zmenilo mnohých z nás a súčasne zmenilo aj našu destináciu – máme tu iné Slovensko –
a môžeme mať aj inú planétu, ale len v synergii.
Proaktívny slovenský Dávid stojí dnes pred rozhodujúcim stretnutím s nemotorným administratívnym Goliášom. Sloboda
a zodpovednosť stojí dnes proti centralizovaniu moci a direktívnosti v školstve. Čo spája a čo mobilizuje malého slovenského
proaktívneho Dávida? Spolu s Brianom J. Caldwellom vieme pomenovať základné hodnoty, ktoré nás – malého Dávida – spájajú
a ktoré charakterizujú našu DNA:
-

vysoká miera vnútornej slobody spojenej so zodpovednosťou,
veľká otvorenosť voči vnútorným a vonkajším podnetom
a súčasne malá miera kontroly a organizačného a administratívneho spútania.

Tieto 3 charakteristiky nás odlišujú od ostatných škôl, z ktorých veľká časť sa snaží nejako prežiť, lebo nemá už energiu niečo
meniť a fungujú len čisto administratívne („látka sa tam odučí“).
Skôr ako pripravované legislatívne kazajky vyžmýkajú z nás posledné sily a zbavia nás poslednej nádeje na lepšie podmienky
života v našich učiacich sa komunitách, môžeme sa priznať k tomuto pestrému zoskupeniu vitálnych škôl a spoločne
deklarovať naše princípy, a to, aké podmienky na Slovensku potrebujeme pre dosiahnutie udržateľnosti nášho edukačného
prístupu v obohacovaní života mladých. Inými slovami, aké podmienky potrebujú mať mladí ľudia v školách, aby vedeli
preberať zodpovednosť za svoj vlastný život v spoločnosti a za celú našu krajinu.
V tejto chvíli nie je dôležité, či sme štátne, cirkevné alebo súkromné školy, ani to či materské, základné, gymnáziá, stredné
odborné alebo vysoké, ale či patríme medzi tých, ktorí chcú organicky rozvíjať svoju počiatočnú inšpiráciu a spoločne utvárať
občiansku a demokratickú podobu našej spoločnosti.
Otázka pred ktorou dnes stojíme, je: Ako máme ďalej v našom zápase postupovať, aby sme pôsobili v synergii?
-

-

Snažiť sa o zmenu každý sám?
Alebo nájsť formu vzájomne prospešnej komunikácie a spolupráce?
Bude k tomu stačiť vytvoriť webový portál proaktívnych škôl?
Inštitucionalizovať sa ako občianske združenie s výhodou možnosti čerpania zdrojov pre svoje aktivity ale súčasne
s rizikom straty podpory zo strany tých, ktorí nechcú svoju dobre etablovanú identitu drobiť a zastierať ďalšími
identitami?
Byť záujmovým združením právnických osôb?
Byť klastrom autonómnych ale súčasne spolupracujúcich proaktívnych škôl a ďalších dôležitých aktérov?
Či máme spolupracovať len príležitostne a reaktívne podľa momentálnych hrozieb/potrieb?

So zámerom skúmať najvhodnejšej formy proaktívneho, funkčného a synergického zoskupenia sa riaditelia/ zriaďovatelia/
predsedovia/ prezidenti takto nastavených škôl/ inštitúcií/ iniciatív/ asociácií stretnú v piatok 7.12. o 10:00 v Poprade
na Spojenej škole Letná 34, aby našli spôsob k zmobilizovaniu sa „učiaceho sa Dávida“.
Pred niekoľkými mesiacmi spojila spoločná iniciatíva také odlišné osobnosti riaditeľov ako sú Juraj Hipš, Vierka Grohová, Roman
Baranovič, Mária Boledovičová a ďalší, ktorí sa spoločne vydali na expedíciu do nových učebných prostredí v školách „za
veľkou mlákou“, lebo vytvárajú podmienky maximálneho rozvoja detí a majú plnú podporu zo strany univerzít. Keď teda ide
o naše hodnoty, vieme sa pri všetkej našej odlišnosti, originalite a záväzkoch spojiť.
Fórum proaktívnych škôl sme my všetci, bez ohľadu na naše prirodzené identity, v ktorých sa rozvíjame. Svojou iniciatívou
chceme byť otvorení a dať pomocnú ruku všetkým, ktorí chcú povstať do dôstojnosti svojho učiteľského stavu – stavu
partnerstva vo vzťahu k subjektom na všetkých úrovniach riadenia školstva, ktorí sú pripravení vykonávať svoj úrad formou
autentickej profesionálnej služby a nie moci. Preto každý s touto DNA bude medzi nami – či v Poprade, či vo fóre – vítaný.
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