From: marieta spasova
Sent: Wednesday, January 24, 2018 1:12 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Прием в първи клас и ниво на образованието в България

Здравейте,
Според мен, преди да приложите принципа на уседналост, трябва да уеднаквите
нивото на училищата. Така нареченият рейтинг на училищата, кое е по-елитно и кое позападнало, трябва да се премахне. Променете образователната система, направете
обучението поне от 1 до 4 клас еднотипно във всички училища. Борбата за учене в поелитно училище трябва да се елиминира.
А какво значи уседналост, когато в някои софийски квартали няма нито едно училище?
Къде ще учат тези деца? Построиха се нови квартали, но не и детски градини и
училища за хората в тях. А когато в предишната година родителите са се преместили от
Люлин в Младост - къде ще учи детето - в Люлин, в Младост или някъде посредата? А
ако семейството е живяло в друг град и се мести в София?
Смятам, че критерият местоживеене и месторабота трябва да се запазят, но не и
уседналост.
Вместо да се чудите как да промените критериите, за да напълните равномерно
училищата, се запитайте защо е тази борба за едни училища и нежелание децата ни да
учат в други - кой създаде тези рейтинги и борби едно училище да се води по-елитно от
друго. Започнете да строите училища и да променяте образователната система поучете се от държави като Финландия. Време е да помислим как всички училища да
бъдат на едно ниво, учителите да са най-добрите, да има конкурентност между тях.
Започнете с учебниците - да учат по едни учебници с подходящ за възрастта материал,
а не написани на неразбираем език с ненужно сложна и ненужна информация. Да ги
научим на нещо практично. В борбата за написване на нови учебници и кой да вземе
повече пари от това, се раждат едни недоразумения, които трудно бих нарекла
учебници.Различните издаделства включват различна информация и се чудим защо
после на изходни нива едни деца не са учили нещо, а в тестовете го има.
Защо стресираме децата си с това в кое училище да учат? Истината е, че нивото на
всички е ужасно, и това е заради остарялата образователна система, в която има
толкова борба за интереси, за пари за написване на учебници, борба за делегирани
бюджети, кое училище да вземе повече деца и съответно повече пари... Не се прави
нищо да се осъвремени системата. Децата ни са ново поколение на технологиите, а
методите на преподаване - от времето на бабите ни.
В гимназии и висши училища ще имат време да специализират в областта, която ги
интересува. Направете кардинални промени в основното образование! Съвсем лесно е
- копирайте работещия модел на Финландия! Някои вече са го измислили, защо
просто не го вземем от тях!? Защо се опитваме да кърпим една дреха, вместо да
вземем нова!?

