Vážení rodičia,
všetci ste už zistili, že mnohí pedagógovia z našej školy ZŠ SSV, sa rozhodli vstúpiť do štrajku
učiteľov a aktívne podporiť Iniciatívu slovenských učiteľov v boji o budúcnosť školstva.
Ako matka a učiteľka zároveň cítim potrebu vyjadriť podporu všetkým svojim kolegom, ale
zároveň učiteľom mojich dvoch dcér, ktorí sa aj napriek tlaku okolností rozhodli pustiť do
neľahkého boja a najmä v ňom zotrvať. V posledných dňoch sme neustále zahlcovaní
zmätočnými informáciami a číslami, v ktorých sa len veľmi ťažko orientuje, nie to ešte
vyjadruje a zaujíma správny postoj.
Ako učiteľ:
Mám potrebu dodať len toľko, že stav školstva je naozaj neudržateľný a ak to nie je viditeľné
dnes, tak o pár rokov po odchode mnohých učiteľov do dôchodku bude očividné, že v školách
budú chýbať mladí učitelia v mnohých odboroch. Nie je to len o nástupných platoch 655€
v hrubom (po navýšení v januári 2016), ale aj o neuveriteľnom dešpekte, s ktorým sa na
učiteľov mnohí ľudia pozerajú napriek tomu, čo všetko deťom v práci dávajú aj nad rámec
svojich povinností. Tým z Vás, ktorí v školstve pracujete, to vysvetľovať isto nie je treba.
Ako matka:
Milá pani učiteľka triedna, milí pedagogickí zamestnanci,
Ďakujem za Vašich päť T:
TRPEZLIVOSŤ, s ktorou dennodenne vzdelávate a zároveň vychovávate naše/Vaše deti.
TVORIVOSŤ, ktorá je vašou každodennou učebnou pomôckou, bez nej by ste sa pri kvalite a
(ne)dostatku učebníc asi len ťažko na vyučovaní obišli.
TOLERANCIU, s ktorou rešpektuje osobnosť každého žiaka a rodiča.
TALENT motivovať naše deti nenásilnou formou k tomu, aby si uvedomili, že vzdelanie,
slušnosť a úcta sú nevyhnutnou podstatou zrelej osobnosti.
TÚŽBU zotrvať - dovolím si citovať: „Ďakujeme Vám, že ste nerezignovali. Väčšina sa tu
z pohodlnosti vždy prispôsobí, Vy ste to odmietli. Budete teraz vykresľovaní ako škodcovia, ale
máte našu úctu. Mimochodom, štrajkom ste neprestali učiť. Práve teraz učíte svojich žiakov to
najdôležitejšie – ako nebyť v živote zbabelý. Klobúk dolu, učitelia naši.“ Štefan Hríb
Z mojej strany je to všetko, prosím Vás aj o trpezlivosť a prípadnú podporu hoci aj tým, že
vzdelávanie budú aj Vaše deti považovať za devízu, a nie za samozrejmosť či nutné zlo.
Želám Vám pekný večer
Vlasta Moncoľová

