Verejné pripomienkové konanie k Štátnemu vzdelávaciemu
programu pre skupiny odborov
82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
Materiál poskytuje prehľad pripomienok k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu
pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II, ktoré boli prezentované v rámci diskusného fóra realizovaného na internetových stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v dňoch 5. – 31. marca 2012.
Požiadavka:
V novotvorenom ŠVP chýba odborné zameranie konzervátorstvo a reštaurátorstvo –
drevorezby, s ktorým počíta aj nová štruktúra odborov 113/2012 Z. z.
Odpoveď:
Stalo sa to nedopatrením, ďakujem za upozornenie, už je to v poriadku
Požiadavka:
Zjednodušiť štruktúru štátneho vzdelávacieho programu.... (?), odborné kompetencie
spoločné pre skupinu odborov zrušiť.
Odpoveď:
Štruktúra vzdelávacích programov je rovnaká pre všetky ŠVP. Skupiny študijných
odborov a ich spoločné odborné kompetencie boli spracované v Odbornej komisii
82,85 týmto spôsobom z dôvodu, že sme nedokázali jednoznačne charakterizovať
veľké množstvo rôznorodých študijných odborov. Preto boli všetky odbory rozdelené
na tri skupiny podľa odborného zamerania – na dizajnérske, multimediálne
a reštaurátorské, kde sme dokázali nájsť spoločný základ
Požiadavka:
Zaradiť zváračský kurz pre študijné odbory – umeleckoremeselné spracúvanie dreva
a kovov.
Odpoveď:
Zváračský preukaz nie je nutný pre absolventa týchto odborov. Je v kompetencii školy, ak to považujú za dôležité, aby si v rámci disponibilných hodín školského vzdelávacieho programu v časovej rezerve školského roka zváračský kurz zabezpečili,
resp. ak absolvent bude takýto kurz potrebovať, tak si ho v rámci celoživotného vzdelávania urobí.
Požiadavka:
Štvorročné študijné odbory - rozmýšľam nad tým, že najlepšie by bolo zrušiť štvorročné študijné odbory na SOŠ a nechať iba 3 ročné + 2 roky nadstavbového štúdia
pre tých, čo naozaj chcú maturovať, ale potom naozaj nechať iba žiakov, ktorých
priemer známok na tú maturitu bude stačiť a nie brať do nadstavby štvorkárov, len
aby sa udržala trieda.
Odpoveď:
Táto pripomienka sa netýka odborov 82,85, ale všetkých skupín odborov. Veľmi sa
mi však páči, je to moja „šálka kávy“ už veľa rokov. Myslím si, že toto by bolo východisko, ako ozdraviť súčasné školstvo. Viem, že to naráža na peniaze, ale so súčasnou úrovňou treba niečo robiť.

