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PREDMET: Očitovanje o novim udžbenicma

Poštovani,

Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske (NVURH) smatra da se uvođenjem pravila o mijenjanju 
udžbenika svake dvije godine nepotrebno financijski opterećuje roditelje.
 

Uzmemo  li  u  obzir  da  prosječna  plaća  u  Republici  Hrvatskoj
iznosi oko 5400 kuna, a cijeli novi set udžbenika oko 1600kn plus školski pribor i sve popratne stvari,  
dolazimo do zaključka da je to značajan udar na džepove građana Republike Hrvatske. Spomenut ćemo 
samo da se ti troškovi penju na skoro 5000 kuna ukoliko se radi o obitelji s  dvoje djece. Također  
moramo napomenuti da se odredbom o promjeni udžbenika svake dvije godine, obitelji sa dvoje djece 
onemogućava davanje knjiga mlađem djetetu tj. nije u mogučnosti završiti školovanje s udžbenicima 
starijeg brata ili sestre. Još bitnije, pogotovo za obitelji slabijeg financijskog statusa, onemogućava se 
kupnja ili prodaja udžbenika. Upravo ova mogućnost mnoge je obitelji spašavala. U ovo doba velike 
krize, kojoj se kraj ne navire,  NVURH smatra da se dovoljno diralo u džepove građana Lijepe Naše te  
da ih nebi trebalo još opterećivati i novim setovima udžbenika. Pogotovo jer novi udžbenici ne donose 
značajnije  promjene i  stoga smo mišljenja  u Vijeću,  da su udžbenici  koji  su trenutačno u uporabi 
dostatni za kvalitetno vođenje sata i praćenje nastavnih sadržaja.  Smatramo da nije toliki problem u 
samim knjigama već u koncepciji nastave te da od te iste koncepcije reforma treba krenuti. Uvjereni 
smo da će budući generalni testovi, poput PISA testova, pokazati upravo to i pokazati.
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