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Koronavírus: „Vitajte v 21. storočí!“ 

Ťažko sa mi hovorí, že choroba, kvôli ktorej už zomrelo veľké množstvo ľudí, priniesla niečo               
dobré. Je to ako keď heroizujeme drogových dílerov a kriminálnikov, či romantizujeme zlé            
vlastnosti, napríklad žiarlivosť. Nazvem to teda takto: školstvo dostalo od koronavírusu           
budíček. Kopačku. 

Do videohovoru vchádza učiteľ, postavte sa! 

A tak sme sa ocitli v úplne novej situácii. Aulu vymenili detské izby a prísna vyučujúca sa na                
školení musela naučiť zapnúť mikrofón. Koronavírus nás pristihol úplne nepripravených, no           
dovoľte mi predostrieť, že to tak vôbec nemuselo byť. Áno, pandémia je šokujúci útvar, no               
vždy si spomeniem, že 21. storočie bolo dávno pred vírusom. Asi nám to zabudli povedať.               
Namiesto toho, aby sme nudnú školu priblížili odmietavým deťom cez, pre nich prirodzenú,             
technológiu, sme sa rozhodli vytrvať v staromódnosti. Starožitnosti? Jednoducho sme         
odmietali pripustiť, že školstvo potrebuje aktualizovať svoj systém. 

Budúci politici a političky 

Študenti veľmi rýchlo pochopili hlavnú výhodu distančného vzdelávania. Možnosť         
podvádzať. Vďaka karanténnemu obdobiu žiaci s radosťou zbierali dobré známky a to aj           
napriek tomu, že odpovede na testové otázky hľadali v učebniciach. Akt, často podporený aj             
samotnými home-officeovými rodičmi, priniesol do spoločnosti otázku, či naozaj chceme,          
aby pre deti boli najdôležitejšie známky. Je potrebné, aby sme vychovávali len a len              
jednotkárov?  

Jedinec je zo slova jedinečný 

Online štúdium nám predostrelo aj novú potenciálnu alternatívu. Dištančná metóda potvrdila,           
že každý z nás má jedinečný učebný štýl. Školský systém však zozbieral len tie najbežnejšie              
a vytvoril z nich učebné osnovy. Ale čo s tými deťmi, ktorým sa lepšie učí v prírode? Po              
stojačky? S hračkou v ruke? S hudbou v pozadí? V pohodlnom oblečení. Štúdium z domova         
nám umožňuje byť nami.  

Posledná šanca 

A čo teraz? Vyzdravme sa a poučme sa. Vidíme, že to ide aj inak, no systém treba dôsledne                 
prekopať. Chce to reformu, ktorá bude reagovať na moderný svet plný individuálnych žiakov.             
Vytvoriť rovnaké príležitosti pre chudobné aj bohaté deti, priniesť do osnov aktuálne témy             
a reagovať na dopyt študentov. V momente, keď vyhráme boj proti koronavírusu musíme           
začať s ozdravením starej dámy. Musíme pomôcť umierajúcej škole.  

Tip: Keď sa vrátite do „normálnej“ školy, rozprávajte sa s učiteľmi (a učitelia so žiakmi)              
o výhodách a nevýhodách online štúdia. Možno zistíte, že ide aj o drobnosti a na zmenu            
nepotrebujete ministra. 



 

 

 
Historický moment. Škola sa na nepoznanie zmenila, no čo bude ďalej? 
(Zdroje: 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Stora_Vika_skola_1950-tal.jpg , 2. a 3. z foto-banky       
Canva) 
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