DRAGICA VARAT

Predlagatelj:
Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak'
Obrazloženje:
Dragica Varat učiteljica je razredne nastave u OŠ Vladimira Vidrića u Kutini s gotovo četrdeset godina
iskustva rada u razredu. U svom radu ističe se uvođenjem promjena i kako sama kaže 'probijanjem
leda' u unošenju inovacija u odgojno-obrazovnu praksu te razvijanju pristupa usmjerenog na dijete.
Prve promjene u radu počela je uvoditi kada je, nakon sudjelovanja na ljetnim školama prirodoslovlja,
'shvatila da je njezina misija da pomogne djeci da ostvare svoj maksimum' (citat iz mape
profesionalnog razvoja Dragice Varat). Ta učiteljska misija vidi se i u njezinu radu kojeg odlikuje
posebna osjetljivost na djecu iz ranjivih skupina (djecu iz siromašnih obitelji, djecu iz jednoroditeljskih
obitelji, djecu koja ne govore hrvatski kao prvi jezik). Njezina osjetljivost i usmjerenost na djecu
povezala ju je s romskom zajednicom i nagnala da se upozna s preprekama s kojima se djeca Romi
'bore' u hrvatskom obrazovnom sustavu. Zbog svog temperamenta nikada se o tim preprekama nije
ustručavala govoriti i istovremeno tražiti rješenja za njihovo savladavanje u odgojno-obrazovnom
radu.
Njezin je razred interkulturalan, ne zbog različitosti koje postoje među svom djecom u svim
razredima, već zbog uvažavanja tih različitosti, te razvijanja stavova i vještina kod djece koje im
omogućuju da te različitosti i žive bez da se osjećaju ugroženo.
Kad je već petnaestak godina radila u školi, zaključila je da ju 'nerviraju metode koje su se tada
primjenjivale u školi'. I danas, dvadeset i pet godina kasnije, njezin rad prepoznaje se po stalnom
kritičkom propitivanju vlastite prakse ali i čitavog odgojno-obrazovnog sustava, uvođenju inovacija i
širenju duha unaprjeđenja kvalitete rada učitelja među svojim kolegama. Aktivno je angažirana kao
voditeljica edukacija za svoje kolege, mentorica je i voditeljica zajednica učenja u nekoliko škola koje
pohađa velik broj djece Roma. Njezino iskustvo i primjeri iz prakse neprocjenjivi su izvor znanja i
nadahnuća za ostale učitelje. Dragica Varat u svom je radu postigla onu kvalitetu i razinu rada o kojoj
'tek' razmišlja kurikularna reforma. Dobitnica je ISSA Certifikata izvrsnosti 2008. godine . Riječ je o
međunarodnom priznanju koje je International Step by Step Association dodjeljivalo učiteljima za
visoku kvalitetu poučavanja usmjerenog na dijete.

