Vážené dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, milí priaznivci
nášho združenia, vážení hostia,
veľmi sa teším, že Vás môžem privítať na ustanovujúcom valnom zhromaždení
Združenia učiteľov chémie.
Náš vyučovací predmet chémia je pre mnohých žiakov neobľúbeným
predmetom. Na otázku PREČO je ľahká odpoveď. Učiteľom sa chémia ťažko učí.
Často nemáme vhodné podmienky, laboratóriá... Meškajú učebnice. Napriek
prenikajúcej digitalizácii ich zbytočnosť učitelia nepotvrdili. Bola som na mnohých
seminároch, oboznamovala som učiteľov s učebnicami a plánmi. Diskutovali sme aj
o prebiehajúcej reforme, pri ktorej bola všetka práca presunutá na učiteľov.
Neraz som si položila otázku: je možné tento stav zmeniť? Odpoveď na ňu som
dostala v júli od pána dr. Bodisa: založíme združenie učiteľov chémie...
Prázdniny sú krátke a preto sme rýchlo prešli sme od slov k činom. Spolu s
Jankou Chrapovou a Majou Filovou sme utvorili prípravný výbor. 10. júla som odniesla
žiadosť o registráciu na Ministerstvo vnútra. Nasledovalo IČO, registrácia domény,
stránka www.zuch.sk. Do týždňa mala skupina s rovnomerným názvom, ktorú nám dr.
Bodis založil na facebooku vyše 100 členov. Teraz ich máme 350. Učitelia stretávajú
svojich bývalých učiteľov. Úžasné – píšu, ďakujú...
Chceme, aby združenie bolo pre nás – učiteľov... Veď k jeho vzniku nás
inšpirovali práve učitelia. Okrem nich to boli aj slová a činy nášho pána ministra
školstva. Išlo o myšlienky Spoločnej školy a podporu prírodovedných predmetov.
V spoločnej škole sa štát nezbavuje zodpovednosti a nepresúva úlohy na učiteľov...
Učitelia by napr. mali mať k dispozícii alternatívne učebné plány, štátny vzdelávací
program rozdelený po ročníkoch, výber zo vzorových tematických výchovnovzdelávacích plánov. Preto by sme chceli pomôcť pri tvorbe týchto dokumentov, aby
boli pre učiteľov vhodné a prínosné.
Želala by som si, aby Spoločná škola nezostala len ideálom, ale stala sa
reálnym systémom so slovenskou tradíciou. Verím, že v nej bude chémia predmetom
obľúbeným pre žiakov aj učiteľov.
Ďakujem Vám všetkým, že ste prišli medzi nás. Teším sa na spoluprácu. Verím,
že spoločne naplníme ciele združenia učiteľov chémie. Verím, že naše stretnutia budú
odborné, pomôžeme si, budeme sa povzbudzovať. Preto sa veľmi teším, že medzi
nami sú učitelia z VŠ, SŠ, ZŠ. A ide o spoločnú cestu. Teším sa aj účasti vzácnych
hostí, verím že naše združenie bude nápomocné k zmenám, k založeniu systému.
Prajem vám všetkým, aby ste sa cítili príjemne v dnešný deň, ale zároveň vám
želám aby ZUCH bol vaším združením, kde nájdete pomoc a mnohých priateľov.
Príjemný deň. ☺

