Предлог – Декларација
за реформи во образованието

Либерално демократската партија ги промовира идеите и начелата кои современитае
општества ги црпат од времето на Просветителството,славен период на европската и светската
култура,когачовекот се сврти кон науката,разбивањето на црковните догми и почна да
воспоставува
либерални
вредности
во
општествениот
живот
и
политичкото
уредување.Вредностите како индивидуална слобода и права,толеранција и солидарност се
темелни вредности на современите демократски општества.
ЛДП како партија која се залага и труди да ги рашири овие вредности во современи услови во
РМакедонија,смета дека образованието е столб на секое модерно општество.Квалитетното
образование е темелот и на квалитетно здравство и јавна администрација,на квалитетно
образована работна сила и извор на иновативност и инвентивност во сите сфери на
животот.Заради тоа,ЛДП е длабоко загрижена за состојбите во образованието особенопосле
резултатите од последното учество на наши уценици во меѓународното ПИСА
тестиранје.Македонските ученици во вкупното рангирање се наоѓаат на 67 место од 70 земји кои
се опфатени со меѓународното тестирање,со поединечнипоразителни резултати по
области:читање со разбирање и математика-70% недоволен 1,а наука 63% недоволен.Ако се
направат споредбени показатели 2000-2015,очигледен е падот на македонското образование.
Слична е состојбата во последниот извештај на Светска Банка од октомври 2018 за индексот
на човечки капитал во кој што се цени дека нашите млади на 18 години возраст имаат знаење како
11,2 годишници во развиените земји.
Овие поразителни показатели наметнуваат заклучок дека нашиот образовен систем не креира
мислечки ученици и граѓани,кои знаат да анализираат,синтетизираат и решават
проблеми.Напротив,поттикнува меморирање наместо разбирање,репродуцирање наместо
инвенција,примање на информации наместо нивно вреднување.
Затоа ЛДП се залага за што побрзо воведување на нов предмет “Логика и критичко мислење”
како нов и задолжителен предмет во средното образование,што на почеток би се изучувал во
прва година со 2 часа неделно ,или како второ решение - воведување на одделни теми во сите
предмети во прва годинана средно образование,во кои ке се обработуваат логиката и критичкото
мислење како наука за правилата на доброто резонирање,вреднување и донесување
заклучоци.Воедно,заради развивање на вештини за критичко размислување,задолжителна
примена на техники на настава во основното образование,кои кај децата ке поттикнуваат
инвентивност.
ЛДП верува дека Македонија може да биде современограѓанско опшество каде индивидуата и
нејзините слободи и права се темелни вредности.Логиката и критичкото мислење се најважните
способности потребни за учество на поединецот во плурално и демократско општество и негов
придонес во него.Веруваме дека логиката и критичкото мислење мора да се направат достапни во
средните училишта ако сакаме да подготвуваме одговорни граѓани на 21 век.

