Najmnožičnejša stavka v vzgoji in izobraževanju

Podporo stavkajočim izobraževalkam in izobraževalcem so izrazile številne sindikalne
organizacije in drugi iz Slovenije in tujine. V
imenu evropske konfederacije učiteljskih
sindikatov ETUCE, katere član je tudi SVIZ, je
množico na shodu nagovorila njena predsednica Christine Blower.

Pogajanja med predstavniki SVIZ in Vlade RS
– na vladni strani jih zdaj vodi mag. Lilijana
Kozlovič – o razrešitvi stavkovnih zahtev
sindikata se nadaljujejo 5. 3. 2018. SVIZ pričakuje, da bo vladna stran na njih predstavila
svoje približevalne predloge in da se bodo
pogajanja končno premaknila v smeri kompromisa in zadovoljivih rešitev. Spremljajte
www.sviz.si.

S splošno stavko v vzgoji in izobraževanju
14. 2. 2018 se je sklenil februarski tridnevni
stavkovni val javnega sektorja, ki so ga začeli policisti in zatem nadaljevali zaposleni v
zdravstvenem in socialnem varstvu. V organizaciji SVIZ je bil na dan stavke izpeljan
tudi množični protestni shod izobraževalk
in izobraževalcev na Kongresnem trgu v
Ljubljani. Udeležilo se ga je več kot 20.000
stavkajočih, ki jih je iz vse Slovenije pripeljalo 285 avtobusov, sicer pa je skupno v slovenskih vrtcih in šolah stavkalo 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Na shodu
so se s svojimi govori, v katerih so opozarjali na podplačanost v primerjavi z drugimi
primerljivimi poklici v javnem sektorju,
obenem pa na vedno večje izzive pri svojem
delu, zvrstili predsednice in predsednika
sindikalnih konferenc SVIZ, ki v sindikatu
predstavljajo zaposlene z vseh ravni izobraževalnega sistema. Zbrano množico so poleg nijih nagovorili še predsednica evropskega združenja učiteljskih sindikatov Christine Blower, predstavnik mladih učiteljev
Rok Lipnik in glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj. Slednji je poudaril, da SVIZ ne pristaja več, da bi bilo delo v vzgoji in

izobraževanju vredno manj. Podčrtal je, da
odločitev za stavko ni bila sprejeta, ker bi
izobraževalke in izobraževalci od države
pričakovali, da jih plačuje več in bolje kot
druge, ampak ker jih plačuje slabše. Ob tem
je opozoril, da z nasprotovanjem razvrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela, ki
se v Sloveniji sistematično poglablja od leta
2012, SVIZ brani tudi pravico vseh do kakovostnega javnega izobraževanja, saj tega
brez dobrega vrednotenja vzgoje in izobraževanja ni. Daljše poročilo o februarski
stavki si lahko preberete na www.sviz.si,
tam pa si lahko ogledate tudi videoposnetek celotnega dogodka in fotogalerijo.

Ob sprejemu delegacije SVIZ na dan stavke se
je predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez strinjal, da sta na dolgi rok vzgoja in izobraževanje eden najpomembnejših segmentov naše družbe, za katerega bo država morala ustrezno poskrbeti.

Nekakovostno, neučinkovito, požrešno?

SVIZ se je kritično odzval na propagandni
letak Gospodarske zbornice Slovenije, v katerem ta demonizira javni sektor in področje
izobraževanja, ki je ob njegovi dokazani kakovosti ena od redkih primerjalnih prednosti,
ki jo ima naša država pred drugimi.

Pred splošno stavko v vzgoji in izobraževanju smo se v SVIZ 7. 2. 2018 s sporočilom
za
javnost
odzvali
na
ravnanje Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS), ki je pripravila propagandni letak
Plačne zahteve v javnem sektorju v luči
kakovosti storitev za državljane. Opozorili
smo, da ta zbornici ne more biti v čast, ker
je izrazito pristranski in manipulativen,
njegov glavni cilj pa demonizacija javnega
sektorja. Za prikaz področja šolstva, denimo, so v GZS uporabili izključno tiste podatke, ki naj bi izobraževanje pokazali v negativni luči, čeprav so v publikacijah OECD
dostopne cele serije izrazito pozitivnih podatkov. Javno izobraževanje v Sloveniji, ki je
nujno potrebni temelj uspešnega gospodarstva, so prikazali kot nekakovostno, neučinkovito in finančno požrešno. Po podatkih
OECD pa se je delež sredstev V Sloveniji za

izobraževanje v BDP od leta 2005 do leta
2014 znižal s 5,3 % na 4,6 %, delež javnih
sredstev za izobraževanje je v istem obdobju padel z 11,5 % na 8,7 %, medtem ko je
povprečje držav OECD ostalo praktično
nespremenjeno. Na drugi strani ugledna
evalvacija znanja PISA kaže, da so slovenski
učenci v preverjanjih znanja iz matematike,
naravoslovja in bralne pismenosti nad povprečjem držav OECD ter da znanje slovenskih učencev v fiziki presegata le dve evropski državi. OECD tudi ugotavlja, da so plače
zaposlenih izobraževalcev in izobraževalk
na vseh ravneh pod povprečjem držav
OECD. In kot je v obsežni in izčrpni študiji
ugotovil tudi Ekonomski inštitut pri pravni
fakulteti, je Slovenija med evropskimi državami, ki najbolj učinkovito uporabljajo finančna sredstva, namenjena izobraževanju.
Več na www.sviz.si.

Poziv kulturnikov predsedniku vlade

Iz SVIZ smo v luči slovenskega kulturnega
praznika na predsednika Vlade RS dr. Mira
Cerarja 6. 2. 2018 naslovili odprto pismo o
podcenjujočem odnosu države do kulture in
zaposlenih v tej dejavnosti. Hkrati smo se
pridružili skupni izjavi kulturnikov proti rokohitrskemu sprejemanju škodljivih ukrepov na
področju kulture ter drugim aktivnostim pod
okriljem Društva Asociacija.

Pred letošnjim slovenskim kulturnim praznikom smo iz SVIZ na predsednika Vlade RS
naslovili odprto pismo in v njem znova opozorili na podcenjujoč odnos države do kulture in zaposlenih na tem področju. Poudarili smo, da je kultura pri vsakem narodu in
državi najpomembnejši temelj obstoja ter
nezamenljiv del kakovosti naših življenj.
Izpostavili smo, da se sredstva za kulturo v
Sloveniji zmanjšujejo in so proračunske
postavke za kulturo najnižje od časov osamosvojitve, dodali pa še, da SVIZ že od leta
2012, ko so bili sprejeti največji rezi v proračunskih sredstvih za dejavnost kulture,
ministre za kulturo opozarja na nedopust-

nost nadaljevanja zmanjševanja javnih
sredstev za že tako izjemno finančno podhranjeno področje. Ponovno rast kulture
in bolj učinkovito upravljanje z njo bo
omogočilo le vsakoletno povečevanje
proračunskih sredstev, zato smo tudi v
pismu dr. Miru Cerarju izrazili zahtevo,
naj kultura postane prioriteta na vladni
ravni in da mora biti kot taka tudi v finančnem razrezu med prioritetami, če
želimo ustaviti nadaljnje pustošenje področja ter hkrati zagotoviti slovenski državi in njenim državljanom prepoznavno
identiteto in vitalno prihodnost.

Kariera učiteljev v Evropi

Evropska komisija je zaradi pomanjkanja
učiteljev v nekaterih državah EU sprejela
posebno poročilo, v katerem predlaga ukrepe za pomoč državam članicam pri reformah
izobraževanja. O tej problematiki so na nedavnem prvem evropskem vrhu o izobraževanju spregovorili tudi evropski ministri za
izobraževanje, ki so ocenili, da je treba v EU
razviti skupni program za modernizacijo in
boljšo podporo učiteljskemu poklicu.

Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je 22.
2. 2018 objavilo novo študijo o učiteljskem
poklicu, ki postavlja v središče kariero učiteljev. Poročilo prinaša primerjalni pregled
nacionalnih politik glede kariere učiteljev
po Evropi, obsega podatke za 43 izobraževalnih sistemov in analizo različnih vidikov
učiteljskega poklica. Izpostavljeno je, da se
večina evropskih držav že sooča s pomanjkanjem učiteljev ali pa se bodo s to težavo
srečali v prihodnje, a navkljub temu številne
države nimajo še nobenih načrtov, kako se
s problematiko spoprijeti. Posebej je poudarjeno pomanjkanje učiteljev pri posame-

znih predmetih, predvsem tehničnih, kot
sta na primer matematika in fizika. Pri tem
študija ugotavlja še, da so učitelji vse starejši, ter tudi, da se na fakultete, na katerih se
študenti usposabljajo za učiteljski poklic,
vpisuje vse manj mladih. Slednje se sklada s
podatki OECD iz zadnje izdaje zbornika
Pogled v izobraževanje 2017, ki kažejo, da
je učiteljski poklic vse manj privlačna izbira
za mlade, to pa je povezano tudi z višino
plač učiteljic in učiteljev. Le-te so namreč v
primerjavi s plačami primerljivo izobraženih
na drugih poklicnih področjih nižje. Več na
www.sviz.si.

Sodelujte v raziskavi Talis!

Prvi del raziskave TALIS naslavlja učitelje in
ravnatelje, naj ocenijo stanje, napredek,
pomanjkljivosti in poročajo o novih potrebah
ter izzivih, s katerimi se soočajo na svojem
delovnem mestu. Dodatni krajši nacionalni
vprašalnik, ki je nastal na pobudo SVIZ, pa je
namenjen vprašanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, s poudarkom na nasilju
v šoli.

Kmalu bo začel teči rok za izpolnjevanje
vprašalnikov v okviru mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS, ki velja za
osrednjo mednarodno raziskavo, ki prinaša
glas učiteljev in ravnateljev. Izvajalec raziskave v Sloveniji je Pedagoški inštitut, v
njeno pripravo in izvedbo pa je tokrat vključen tudi SVIZ. V vzorec raziskave so zajete
vse srednje šole in reprezentativni vzorec
osnovnih šol, vabilo za sodelovanje so ravnatelji že prejeli. Vabimo vas, da pri njih
preverite, ali bo vaša šola v raziskavi sodelovala, saj gre za pomembno raziskavo.
Sodelovanje naše države v različnih mednarodnih raziskavah je po oceni SVIZ izjemnega pomena, saj le-te prinašajo dragocen vir
povratnih informacij, nudijo vpogled v to,
kje smo in kam gremo, omogočajo izboljšave na temelju primerjav z drugimi sodelujo-

čimi državami in prenos primerov dobre
prakse v naš sistem. Raziskava TALIS in v
njej pridobljeni podatki bodo omogočili
vpogled v vidike našega izobraževalnega
prostora, ki jih z drugimi raziskavami ne
moremo pridobiti. Z raziskavo TALIS skušamo pridobiti vpogled zaposlenih in ravnateljev na delo, vsakdanjik in težave v šoli,
pridobljeni podatki, oddani povsem anonimno in zato toliko bolj iskreni in zanesljivi, pa bodo v pomoč tudi nam na sindikatu
za uspešnejša, na zanesljivih podatkih utemeljena, prizadevanja in zahteve za izboljšanje razmer in položaja zaposlenih v šolah.
Kot že vedno doslej, bomo pridobljene
rezultate v SVIZ skrbno preučili in ob tistih,
ki bi bili posebej izstopajoči ali zaskrbljujoči,
zahtevali od pristojnih tudi ustrezno ukrepanje in spremembe.

Pomagali članici v stiski

V SVIZ smo uspešno sklenili še eno dobrodelno akcijo in zadovoljni smo, da nam je tudi
tokrat uspelo stopiti skupaj, izkazati solidarnost s članico, ki se je znašla v nezavidljivi
situaciji, ter da nam je uspelo zbrati dovolj
denarja za plačilo preostanka kupnine hiše.

Članice in člani izvršilnega odbora SVIZ so
na januarski seji obravnavali prošnjo naše
članice Mirice, čistilke na Osnovni šoli Kapela, za pomoč pri zbiranju sredstev za nakup
hiše, v kateri sicer z možem prebiva že več
kot tri desetletja, in odločili, da bo glavni
odbor sindikata v ta namen zagotovil 5.000
evrov. S prošnjo, naj po svojih zmožnostih
zberejo sredstva v svojih zavodih ter tako
pomagajo kolegici, pa smo se obrnili tudi na
naše sindikalne zaupnice in zaupnike ter
članice in člane. Dobrodelno akcijo smo
februarja sklenili in zadovoljni smo, da nam
je tudi tokrat uspelo stopiti skupaj, izkazati
solidarnost s članico, ki se je znašla v nezavidljivi situaciji, in da nam je uspelo zbrati
dovolj denarja za plačilo preostanka kupnine hiše. Kot smo že zapisali januarja, se je
hiša Miričine družine v okviru stečajne ma-

se znašla na dražbi in sta jo z možem kot
edina dražitelja ob položeni varščini odkupila za 16.000 evrov, a stroška sama nista
zmogla. V GO SVIZ se vsem, ki ste pomagali
kolegici v stiski, zahvaljujemo, prenašamo
pa tudi Miričine besede hvaležnosti:
»Iskreno se vam zahvaljujem za plačilo
kupnine za hišo in spodbude pri zbiranju
denarnih sredstev. Iskrena hvala tudi vsem
članom in članicam, sindikatom zavodov ter
območnim odborom, ki so prispevali denar
za odkup hiše. S tem ste izrazili veliko solidarnosti in izkazali pomoč sočloveku v stiski. … Z možem sva hvaležna vsem, ki ste
nama prisluhnili in finančno pomagali. Zavedava se, da sva bila deležna zelo velike
dobrote, saj nama brez vaše pomoči ne bi
uspelo odkupiti hiše.«

Kurenti pomembna kulturna dediščina
V februarskem mrazu in snegu smo se na
sedežu GO SVIZ v Ljubljani tudi letos razveselili obiska čudovitega pustnega lika s Ptuja. Srečanje s kurenti je bilo tokrat še veličastnejše v luči tega, da so bili decembra
lani vpisani na Unescov seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva. Pomembno
vlogo so dobili tudi v okviru Evropskega leta
kulturne dediščine 2018, ki ga obeležujemo, saj jih je ministrstvo za kulturo, ki leto
koordinira v Sloveniji, umestilo v promocijski videospot Lepa Vida. Videospot je bil
posnet na več izstopajočih lokacijah slovenske kulturne dediščine. V njem je skritih
veliko simbolike in povezav s slovensko
kulturno dediščino, najti pa je mogoče še
tradicionalne slovenske jedi, običaje, avant-

gardne revije, pesniške zbirke, lipicanca,
arhitekturno in tehniško dediščino, pa
tudi slovenske junake iz bogate literarne
ustvarjalnosti. Temeljni namen Evropskega leta kulturne dediščine je namreč čim
več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU
ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«, leto pa bo tako
priložnost za številne pobude in dogodke
po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni
dediščini. Več na www.sviz.si.

Prihodnost enakosti v izobraževanju
V belgijski prestolnici so se 19. in 20. 2.
2018 na sestanku Odbora za enakost pri
evropskem združenju učiteljskih sindikatov
ETUCE sešli predstavnice in predstavniki
sindikalnih organizacij – tudi iz SVIZ – iz 27
držav. Na srečanju, ki ga ETUCE pripravi
enkrat letno, so bile v ospredju teme, povezane s prihodnostjo enakosti v izobraževanju z vidika enakosti spolov in migracij. Ob
tem so imeli udeleženke in udeleženci priliko izmenjati zamisli in izkušnje o spodbujanju enakih možnosti v vrtcih in šolah. Pripravili so osnutek resolucije o prednostnih
nalogah v akcijskem načrtu ETUCE za enakost, raznolikost in vključenost, ki bo predstavljena na posebni konferenci novembra

letos. Sestanek je bil namenjen tudi presoji
o uspešnosti izvajanja dozdajšnjih priporočil
odbora za enakost, in sicer z namenom
identificirati uspehe in izzive sindikatov na
področju izobraževanja z vidika spodbujanja enakosti. Evropska direktorica ETUCE
Susan Flocken je na dogodku poudarila, da
je sodelovanje sindikatov, članov ETUCE, v
odboru za enakost ključnega pomena za
oblikovanje celovitih in trajnostnih strategij
za enakost na podlagi konkretnih ukrepov,
pa tudi z vidika zagotavljanja navdiha za
delo sindikatov za spodbujanje enakosti v
izobraževanju in skozi izobraževanje na
nacionalni ravni.

Na Nizozemskem primanjkuje učiteljev

Nizozemski učiteljice in učitelji bodo vztrajali
s stavkami do izpolnitve zahtev. Zaradi nizkih
plač in prevelike delovne obremenitve so
razmere kritične predvsem v
osnovnošolskem izobraževanju, ki se sooča z
ogromnim pomanjkanjem pedagoškega
kadra.

Po stavkah in demonstracijah lansko poletje
in jesen nizozemski učiteljice in učitelji –
predvsem osnovnošolski – s posamičnimi
stavkami po različnih regijah države nadaljujejo svoj boj za zboljšanje plač in ureditev
delovnih pogojev. Ob letošnjem valentinovem, 14. 2. 2018, so tako z zaprtjem večine
osnovnih šol na severu Nizozemske vladi še
enkrat poslali jasno sporočilo, da ne bodo
odstopili od zahtev po višjih plačah in
zmanjšanju delovne obremenitve. Zaskrbljeni so, ker se je status učiteljskega poklica zaradi decentralizacije, težavnih političnih in gospodarskih razmer ter nezadostnega vlaganja v izobraževanje v zadnjih desetletjih na Nizozemskem zelo poslabšal. Učitelji posledično pogosto zapuščajo poklic,

zmeraj manj mladih se odloča za pedagoško
kariero, šole pa so primorane zaposlovati
tudi neustrezno kvalificirane posameznike.
Težave so posebno očitne v osnovnošolskem izobraževanju, saj imajo učitelji na tej
ravni še nižje plače kot v drugih delih vzgojno-izobraževalnega sistema. Da bi se razmere izboljšale, bi morala vlada plače
osnovnošolskih učiteljev dvigniti nad raven
plač v srednješolskem izobraževanju, in
sicer nemudoma. Trudy Kerperien iz učiteljskega sindikata AOb izpostavlja, da šole
pomanjkanje učiteljev namreč občutijo zdaj
in da je treba ukrepati takoj, ne postopno
skozi desetletno obdobje, kot je to predvidela vlada.

»Le z drugimi smo« na Ravnah in v Ljubljani

Več informacij o projektu »Le z drugimi
smo« in prijavi na regijske posvete dobite na
spletni strani https://lezdrugimismo.si/, če
pa želite, da pridejo v vaš vrtec, osnovno ali
srednjo šolo, dijaški dom, glasbeno šolo ali
na ljudsko univerzo, jim pišite na info@lezdrugimismo.si.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Pedagoški inštitut v okviru programa
»Le z drugimi smo«, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
ter Evropski socialni sklad, tudi v novem
šolskem letu 2017/18 nadaljujeta z brezplačnimi izobraževanji za pedagoške delavke in delavce na temo medkulturne vzgoje
in izobraževanja. Naslednje regijsko usposabljanje pripravljajo na Ravnah na Koroškem 16. in 17. 3. 2018, 13. in 14. 4. 2018
pa bodo v Ljubljani izpeljali nacionalno
usposabljanje. Na srečanjih izvajajo seminarje Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina (koordinira dr. Mari-

janca Ajša Vižintin), Ničelna toleranca do
nasilja (mag. Sabina Autor), Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
(dr. Alenka Gril), Medkulturni odnosi in
integracija v vzgojno-izobraževalni praksi
(dr. Mirjam Milharčič Hladnik) ter Izzivi
sodobne družbe v šoli in vrtcu (dr. Alenka
Gril). Z enim od petih seminarjev »Le z drugimi smo« bodo do konca avgusta 2018
prisotni tudi v kolektivih v naslednjih krajih:
Maribor, Kuteževo, Hajdina, Leskovec pri
Krškem, Tržič, Ljubljana, Izola, Miklavž na
Dravskem polju, Zagorje ob Savi, Velenje,
Nova Gorica, Slovenj Gradec, Jesenice,
Novo mesto, Ptuj, Semič, Hrpelje–Kozina.

