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EDUKACJA
W PERSPEKTYWIE WEJŚCIA POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt reformy systemu edukacji w Polsce opracowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i ogłoszony w 1998 r. stał się okazją do dyskusji na temat
stanu oświaty i edukacji w naszym kraju. Proponowane przemiany wzbudziły
zastrzeżenia nie tylko w szeregach nauczycieli, ale i wielu nie związanych bez
pośrednio ze szkolnictwem czy oświatą. Przeważająca część ludzi jest głęboko
przekonana o potrzebie zmiany dotychczasowego modelu szkoły i systemu edu
kacji. Wielu jednak z pewnością nie rozumie założeń tej reformy, nie mówiąc
już o szczegółach nowego ustroju szkolnego zaproponowanego przez reformę. Jak
każdy projekt, i ten z pewnością ma wiele braków, i jak każda reforma, i ta nie
uniknie błędów, co nie znaczy, że należy jej zaniechać, czego domaga się wielu
jej przeciwników.
Najpierw należy pamiętać, że reforma edukacji została podjęta w ramach re
form zmierzających do przystosowania struktur życia społeczno-ekonomicznego
w Polsce do wymogów Unii Europejskiej. Jej założenia należy więc odczytać
z tej perspektywy. Z tego punktu widzenia należy też myśleć o szansie, jaką przy
nosi, ale i o zagrożeniach, które mogą towarzyszyć jej wprowadzaniu.
I. Podstawowe założenia edukacyjne Unii Europejskiej
W 1995 r. Komisja Europejska ogłosiła dokument Nauczanie i uczenie się.
Na drodze do uczącego się społeczeństwa, zwany także Białą księgą kształcenia
i doskonalenia.' Ukazuje on przemiany w edukacji na tle uwarunkowań, które
znajdują swoje korzenie poza systemem edukacji.
Omawiany tu dokument składa się z dwu części. Pierwsza nosi tytuł Wyzwa
nia, druga - Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Całość jest poprzedzona
wprowadzeniem i wnioskami ogólnymi. We Wprowadzeniu zwraca się uwagę, że
umiędzynarodowienie stosunków gospodarczych, rozwój społeczeństwa informa
cyjnego czy postęp naukowo-techniczny to zjawiska dostrzegalne na co dzień.
Wpływają one na rozwój nowych rodzajów pracy w ramach przedsiębiorstw,
a na szkoły nakładają obowiązek wykształcenia nowych umiejętności i nowych
rodzajów wiedzy.
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Przyszłość Unii Europejskiej, krajów, które w niej są, czy też do niej wej
dą, będzie zależała w dużej mierze od zdolności do zmierzania w stroną społe
czeństwa uczącego sią. Należy więc stworzyć takie możliwości, aby rozwinąć
w społeczeństwie wolę kształcenia i doskonalenia w ciągu całego życia. To ma
być podstawowe założenie systemu edukacji i podstawowa umiejętność jednost
ki dostosowania się do konieczności zdobywania nowych umiejętności przez całe
życie. Wydaje się, że wejście Polski w 1989 r. w system gospodarki rynkowej
taką konieczność już uświadomiło i wymogło na wielu ludziach konieczność
zdobywania nowych kompetencji.
Każde z państw ma pod tym wzglądem różne możliwości. Unia Europejska
nie chce stworzyć idealnego i wszystkich ibowiązującego modelu. Nie jest to
zresztą możliwe. Zadaniem Białej księgi jest natomiast pokazanie drogi, która
prowadzi ku nowemu społeczeństwu. Dokument spaja w jeden strumień linie
działania stworzone w Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia i doskonalenia
zawodowego. Nie chodzi przy tym o narzucanie wspólnych reguł, ale wskazanie
zbieżności w tych zagadnieniach, ukazanie narzędzi, które mogą być pomocne
w budowaniu społeczeństwa uczącego się. Dokument podkreśla, że celem dal
szym, ale bardzo ważnym jest integracja Europejczyków, która może być zagro
żona, jeśli nie stworzy się perspektywy zatrudnienia. „Społeczeństwo europejskie,
które usiłowałoby nauczać swoje dzieci, jak być obywatelem, nie ofiarując im
jednocześnie perspektyw zatrudnienia, mogłoby wkrótce stwierdzić, że jego fun
damenty są zagrożone” (s. 19). Autorzy Białej księgi twierdzą, że w nowocze
snym społeczeństwie europejskim trzy obowiązki, a mianowicie: integracja
społeczna, rozwój przydatności do zatrudnienia i rozwój osobisty są integralne.
Cz. 1. Wyzwania
Europa stoi wobec masowego przenikania technologii informacji, nacisku ryn
ku światowego oraz przyspieszonej odnowy naukowej i technicznej. Te wyzwania
są nośnikami postępu: one właśnie sprawiają, że człowiek, który umie się nimi
posługiwać, zajmuje pozycją wyższą niż inni. Jeśli nie umie, powiększa grono od
rzuconych, a już dziś widać, jak niebezpieczne może być zjawisko marginalizacji
ludzi bez kwalifikacji. Europa płaci cenę bardzo wysoką; zjawisko bezrobocia może
prowadzić do procesów zagrażających pokojowi, na przykład nacjonalizmu.
Pierwszym wyzwaniem jest zjawisko rozwoju społeczeństwa informacyjne
go. W raporcie grupy pod przewodnictwem M. Bangemana (maj 1994) pt. Euro
pa i globalne społeczeństwo informacyjne podkreślono, że „na całym świecie
technologie informacji i telekomunikacji tworzą nową rewolucją przemysłową,
która okazuje się tak samo ważna i radykalna, jak te, które ją poprzedzały”.2 Kraje
zaawansowane technologicznie potrafiły stworzyć dzięki działaniom w sferze
informacji pewną liczbę nowych miejsc pracy. Te nowe technologie informacji
przekształciły charakter pracy i organizacją produkcji. Jednocześnie zmieniają one
oblicze europejskich społeczeństw.
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Drugim ważnym czynnikiem przemian jest globalizacja ekonomii, która wyraża
się swobodnym przepływem kapitałów, dóbr i usług. Już niebawem powstanie ry
nek globalny i zróżnicowany pod względem zatrudnienia. Komisja Europejska ja
sno opowiedziała się za pełnym otwarciem na świat, jednocześnie podkreśliła
konieczność nadania temu przeobrażeniu europejskiego wymiaru. Chodzi o to, aby
przy globalizacji ekonomii nie zapomnieć o codziennych troskach obywateli. Do
kument stwierdza jednocześnie, że globalizacja ekonomii może także grozić zała
maniem społecznym z trudnymi do przewidzenia skutkami.
Trzecim ważnym czynnikiem są przemiany cywilizacji naukowo-technicznej.
Coraz większa specjalizacja w przemyśle, odwołująca się do coraz bardziej wy
specjalizowanych technik, wzbudza nie tylko uznanie, ale i powoduje narastanie
poczucia zagrożenia. W obliczu tego zjawiska Komisja Europejska występuje
z inicjatywą upowszechniania informacji, które pokazywałyby związek między
wiedzą i postępem technicznym, mówiły o ograniczeniach i zagrożeniach. W ten
sposób cywilizacja naukowa i techniczna będzie akceptowana i kultura innowa
cji będzie się lepiej rozprzestrzeniać. Szczególne działania przewiduje się w szko
łach, które są najwłaściwszym terenem upowszechniania informacji naukowej
i technicznej oraz formowania umiejętności w tym zakresie. Wskazuje się jed
nak na ryzyko, że źródła informacji, do których młodzież, a nawet dzieci będą
miały coraz łatwiejszy dostęp, będą zawierały informacje uwłaczające ludzkiej
godności. Z całą jasnością jawi się przeto problem etycznej ochrony młodzieży
i zwrócenie uwagi na kształcenie etycznej odpowiedzialności badaczy.
Biała księga zwraca uwagę, że te trzy przełomowe zmiany domagają się głę
bokich przekształceń w europejskim społeczeństwie. Uprzywilejowanym terenem
przystosowania i przeobrażeń jest ukazanie na nowo sformułowanych celów edu
kacji współczesnego społeczeństwa. W tym zakresie Biała księga stawia dwa
zasadnicze pytania: w jaki sposób można pozwolić każdemu człowiekowi na
zdobycie kultury ogólnej oraz jak rozwinąć jego przydatność do zatrudnienia
i zdolność do aktywności ekonomicznej?
Odpowiedź pierwsza brzmi: koncentracja na kulturze ogólnej. W przyszło
ści człowiek będzie coraz bardziej zmuszany do rozumienia sytuacji komplekso
wych, które rozwijają się w sposób nieprzewidywalny, ale których pojmowanie
dzięki postępowi wiedzy powinno być coraz większe. I tu Komisja Europejska
widzi szczególne zadanie szkoły: ma ona ułatwić rozumienie świata poprzez
ukazywanie jego sensu, uczyć jego funkcjonowania i uczyć odnaleźć w nim swoją
drogę. Nacisk ma być więc położony na kulturę ogólną, to znaczy na zdolność
do uchwycenia istoty rzeczy, na rozumienie i wypowiadanie sądów jako na pod
stawowy warunek przystosowania się do przeobrażeń w ekonomii i zatrudnieniu.
To będzie wymagało nabywania umiejętności uczenia się przez całe życie. Zwraca
się też uwagę, że zadaniem szkoły będzie w ramach wykształcenia ogólnego
wytworzenie pewnej kultury krytycznej postawy wobec „dzikich środków edu
kacji”, którymi są obecnie media, a w przyszłości mogą być wielkie sieci infor
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matyczne. Niektóre z mediów oczywiście mogą odegrać pozytywną rolę eduka
cyjną i już ją pełnią.
Zadaniem takiej edukacji w zakresie kultury ogólnej będzie przygotowanie
człowieka do władania narzędziami technicznymi, co ma ułatwić człowiekowi zdo
minować technikę, zamiast poddawać się biernie jej wpływowi.
Edukacja w zakresie kultury ogólnej nie powinna zaniedbać tego, co nazy
wamy historyczną pamięcią przeszłości, jako narzędzia dla rozumienia teraźniej
szości. W Białej księdze wyraźnie zaznaczono potrzebę odcięcia się od praktyk
właściwych dla reżimów totalitarnych, które fałszowały i zubożały nauczanie hi
storii. „Za amnezję historyczną płaci się utratą odniesień i wspólnych punktów
orientacyjnych. Nie jest dziwne, że z powodu niedostatecznej znajomości histo
rii cywilizacji europejskiej, wyrażenia takie, jak: «przejście przez pustynię»,
«droga krzyżowa», «Eureka!», «sąd Salomonowy» czy też «wieża Babel» wkrót
ce zaginą” (s. 30).
Druga odpowiedź brzmi, rozwój przydatności do zatrudnienia i zdolno
ści do aktywności ekonomicznej. Jednym z najważniejszych problemów, na który
próbuje odpowiedzieć Biała księga, jest kwestia, jak najlepiej zastosować kształ
cenie i doskonalenie, aby zaangażować kraje europejskie w proces tworzenia
miejsc pracy i jak ten proces kontrolować w warunkach globalizacji ekonomii
i pojawiania się wciąż nowych i udoskonalanych technologii. Pytanie szczegóło
we, jakie staje przed edukacją w tej konkretnej kwestii tworzenia nowych miejsc
pracy, formułuje się następująco: Jakie zdolności są wymagane? Jak można je
osiągnąć? We współczesnym świecie wiedza rozumiana w szerokim sensie może
być zdefiniowana jako akumulacja wiedzy podstawowej, wiedzy technicznej
i umiejętności społecznych. Wyważona kombinacja tych wszystkich elementów,
nabytych w systemie nauczania formalnego, w rodzinie, w przedsiębiorstwie, przez
różne sieci informacji, daje wiedzę ogólną, dającą się spożytkować czy przekształ
cić na problemy związane z zatrudnieniem.
Bardzo ważną umiejętnością jest wychowanie zdolności do współpracy, kre
atywności.
W odpowiedzi na pytanie, jak każdy może sobie zapewnić przydatność do
zatrudnienia, Komisja wskazuje na dwie drogi. Pozostaje w mocy droga trady
cyjna, czyli dyplom ukończenia odpowiedniej szkoły. Kształtuje się jednak inna
droga, która mogłaby nadać znaczenie kwalifikacjom, niezależnie od sposobu ich
zdobycia. Biała księga proponuje tu drogę akredytacji, która pozwoli na uznanie
kwalifikacji zdobytych również drogą samokształcenia (jest to często spotykane
na przykład w informatyce).
W obszarze Unii dąży się do umożliwienia dostępu do kształcenia przez całe
życie. Aby możliwość kształcenia była szeroko dostępna, potrzebna jest mobil
ność między instytucjami kształcącymi, aby uczący się mogli swobodnie prze
nosić na terenie Unii i aby wiedza zdobyta na tym terenie mogła być uznawana.
W obszarze Unii dąży się do wzajemnego uznawania dyplomów i dzięki euro54

pcjskiemu systemowi punktów transferowych także do swobodnej możliwości
przemieszczania się nauczycieli i studentów.
Rozwój kształcenia i doskonalenia będzie uwarunkowany szybko zmieniają
cą się ekonomią. Chodzi tu o wysunięcie na pierwszy plan poszukiwania dróg
kształcenia przystosowanych do perspektyw pracy i zatrudnienia i odejście od dość
jałowych sporów o zasady edukacji i kształt pedagogiki. Ważnym problemem staje
się odpowiedź na kilka kluczowych kwestii, na przykład, jak pogodzić objęcie
nauczaniem i dostępem jak największej liczby osób do szkolnictwa wyższego
z poszukiwaniem wysokiej jakości w dziedzinie edukacji? Jak przygotować na
uczycieli i pedagogów do rozwoju zadań edukacyjnych i transformacji narzędzi
pedagogicznych? Jak stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia w ciągu ca
łego życia? Biała księga wskazuje na wiele elementów pozwalających na owoc
ne szukanie odpowiedzi na powyższe pytania. Wydaje się, że szczególnie ważne
są uwagi na temat kształcenia ustawicznego.
Cz. 2. Na drodze do uczącego się społeczeństwa
Komisja Europejska określiła pięć podstawowych celów w dziedzinie edu
kacji: 1) zachęcanie do zdobywania nowych umiejętności; 2) zbliżenie szkoły
i sektora przedsiębiorstw; 3) walka ze zjawiskiem marginalizacji; 4) upowszech
nienie biegłej znajomości trzech języków używanych we Wspólnocie; 5) równo
rzędne traktowanie inwestycji materialnych i edukacyjnych.
Ad 1. Zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy
Nowe technologie domagają się nowych treści i form kształcenia i dlatego
w ramach Unii popiera się programy nowego kształcenia i wspiera metody ulep
szające przekaz informacji. Jest propozycja stworzenia w ramach Unii „Centrum
zasobów umiejętności”. Podstawową ideą zakładającą współpracę wszystkich
zainteresowanych jest wyznaczenie pewnej liczby odpowiednio zdefiniowanych
umiejętności - ogólnych lub bardziej szczegółowych z takich dziedzin, jak: ma
tematyka, informatyka, języki, rachunkowość, finanse, zarządzenie itp. Następ
nie dążyć się będzie do stworzenia systemu oceny umiejętności w każdej z tych
dziedzin oraz bardziej elastycznych środków formalnego uznawania umiejętno
ści. Zostaną utworzone nowe cykle studiów na poziomie magisterskim, kończą
ce się dyplomami uznawanymi w Europie i odpowiadającymi potrzebom
europejskiego rynku. To uznanie będzie możliwe dzięki uogólnieniu systemu trans
feru punktów zaliczeniowych i stosowaniu podobnych metod w przypadku kształ
cenia zawodowego. W tej dziedzinie celem jest osiągnięcie wzajemnego
uznawania schematów kształcenia. Komisja Europejska dąży do zniesienia prze
szkód, które hamują wymianę studentów oraz pracowników naukowych.
Ad 2. Zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa
Szkoła, w szerokim sensie tego słowa, od podstawowej do wyższej, powinna
zapewnić otrzymywanie wykształcenia jak najbardziej adekwatnego do możli
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wości zatrudnienia. Dla przedsiębiorstwa zaś jest ważne, czy może liczyć na
pracowników obdarzonych jednocześnie kwalifikacjami zawodowymi i kulturą
ogólną, zdolnościami własnymi i rozwiniętymi. Zbliżenie szkoły i przedsiębior
stwa w realizacji tego celu zwiększa szansę na zatrudnienie i staje się priory
tetem we współczesnym systemie edukacyjnym. Domaga się to otwarcia edukacji
na świat pracy, dopasowania celowości edukacji do potrzeb pracy, znajomości
rynku i przewidywania zachodzących przemian. Wynikają z tego nowe zadania
dla przedsiębiorstwa: ma ono obowiązek wejścia w proces kształcenia nie tyl
ko swoich pracowników, ale i młodzieży z zewnątrz. I nie chodzi tu jedynie
o dostarczenie przedsiębiorstwu wykwalifikowanej siły roboczej. Chodzi także
0 udział w dawaniu szansy tym, którym nie powiodło się w tradycyjnym sys
temie edukacji.
Ad 3. Walka ze zjawiskiem marginalizacji
Rozwój ekonomii i konkurencja na rynku pozostawiają na uboczu kilka grup
ludzi: są to młodzi bez dyplomu, starsi wiekiem, ludzie od dawna bezrobotni,
kobiety powracające po przerwie do pracy. Dostęp do wiedzy jako warunek za
trudnienia sprawia, że grupy te są coraz częściej narażone na odrzucenie. Pań
stwa Unii dążą do zahamowania zjawiska marginalizacji, zwłaszcza że bezrobocie
wzrasta w niektórych państwach Unii.3
Oprócz wspierania inicjatyw lokalnych Komisja Europejska chce promować
dwa rodzaje doświadczeń, które zdały egzamin w niektórych państwach Unii.
Chodzi tu o popieranie szkół drugiej szansy i ochotniczej służby młodzieżowej.
Szkoły drugiej szansy to pomoc dla tych młodych, którzy z racji materialnych
czy społecznych nie mogli skorzystać z odpowiedniego wykształcenia w szkole
lub zostali odrzuceni z systemu szkolnego. Ochotnicza służba europejska to for
ma promowania wolontariatu młodych. Komisja Europejska pragnie wspierać
wymianę młodych wolontariuszy przez finansowanie programów rozwoju służby
na rzecz krajów rozwijających się. Przewiduje także finansowanie dokształcania
młodych bez kwalifikacji.
Ad 4. Opanowanie trzech języków Wspólnoty
Komisja Europejska kładzie duży nacisk na opanowanie kilku języków
europejskich. Nie chodzi tu jedynie o możliwość pracy i kontaktów, ale
1 o zwrócenie większej uwagi na wpływ, jaki wywiera wczesne uczenie języ
ków obcych na powodzenie w szkole. Komisja przewiduje, że nauczanie po
winno prowadzić do opanowania trzech języków wspólnoty (dwa oprócz
ojczystego). Program Komisji zaleca, aby pierwszy nauczany język obcy sta
wał się jednocześnie językiem, w którym wykłada się niektóre przedmioty
w szkole ponadpodstawowej. Przewiduje się nadawanie znaku jakości „klasy eu
ropejskiej” tym instytucjom szkolnym, które będą odpowiadały kryteriom pro
mocji nauczania języków Wspólnoty.
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Ad 5. Równorzędność inwestycji materialnych i edukacyjnych
Biała księga proponuje w tym zakresie promowanie inwestowania w eduka
cję. W wielu krajach przewidziano już w systemach podatkowych zmiany, które
pozwalałyby jednostce na odjęcie od płaconych przez nią podatków tych wydat
ków, które przeznacza się na edukację. Dąży się do tego, aby te zmiany w opo
datkowaniu uwzględniały potrzebę stałego inwestowania w edukację.
II. Podstawowe założenia reformy systemu edukacji w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w 1998 r. projekt reformy
systemu edukacji.4 Ministerstwo sądzi, iż na przełomie roku 1999/ 2000 stwo
rzy się bardzo sprzyjająca sytuacja dla wprowadzenia kompleksowej reformy
edukacji. Sytuacja ta wiąże się z przewidywanym głębokim niżem demograficz
nym populacji sześcio- i siedmiolatków, który przypadnie zwłaszcza w latach
2001-2002. Wprowadzona 1 stycznia 1999 r. reforma ustroju państwa także
wydaje się sprzyjać reformie ustroju szkolnego.
Reforma systemu edukacji ma mieć charakter kompleksowy i obejmować
takie obszary, jak: 1) strukturę systemu edukacji od przedszkola do studiów dok
toranckich wraz z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego; 2) zmiany w spo
sobie administrowania i nadzorowania dostosowane do nowego ustroju państwa;
3) reformę programową i zmiany w organizacji i metodach kształcenia; 4) stwo
rzenie niezależnego od szkoły systemu i zasad oceniania i egzaminowania;
5) określenie statusu ekonomicznego i źródeł finansowania szkoły; 6) określenie
wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i powiązanie ich ze ścieżkami awan
sów oraz systemem wynagradzania na odpowiednio wysokim poziomie.
W pierwszym rozdziale projektu reformy: Struktura systemu edukacji czyta
my, że wprowadzenie nowego ustroju szkolnego nie jest celem reformy, ale dro
gą do osiągnięcia jej głównych celów. Celami tymi są: 1) podniesienie poziomu
edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższe
go, 2) wyrównanie szans edukacyjnych, 3) sprzyjanie poprawie jakości eduka
cji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia.
Dla osiągnięcia tych celów proponuje się w reformie przedłużenie wspólnej
edukacji do 16 lat, nową strukturę systemu szkolnego, w której poszczególne eta
py kształcenia będą obejmowały grupy dzieci lub młodzieży w tej samej fazie roz
woju psychicznego i fizycznego, co pozwoli dostosować pracę szkoły do potrzeb
danej grupy wiekowej, a także przebudowę szkolnictwa zawodowego. Proponuje się
wprowadzenie nowego systemu sprawdzianów i egzaminów, co ma na celu uzyska
nie większej drożności ustroju szkolnego, porównywalność świadectw oraz nada
nie egzaminom funkcji diagnostycznej i preorientującej.
1. Schemat ustroju szkolnego proponowanego przez MEN

Zanim omówimy szczegóły nowego ustroju szkolnego, przyjrzyjmy się jego
założeniom ujętym w schemacie opublikowanym przez MEN.
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Jak widać z proponowanej struktury, system edukacyjny ma obejmować
możliwie całą drogę kształcenia od przedszkola do doktoratu, wraz z kształce
niem ustawicznym. Podstawą proponowanego ustroju szkolnego jest podział na
trzy wyraźnie dominujące formy organizacyjne kształcenia szkolnego: szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum oraz trzy typy kształcenia akademickiego: licen
cjat, magisterium, doktorat.
Nowa struktura systemu szkolnego ma więc obejmować:
1. Placówki wychowania przedszkolnego, w tym roczne przygotowanie do
szkoły dzieci sześcioletnich, czyli tzw. dziś zerówkę. W przyszłości być może
przekształci się ona w obowiązkową i ewentualnie będzie włączona w strukturę
szkoły podstawowej.
2. Sześcioletnią szkołę podstawową. Planuje się podział na dwa cykle dy
daktyczne: nauczanie zintegrowane w klasach I-III oraz nauczanie blokowe
w klasach IV-VI. Zwieńczeniem cyklu powinien być sprawdzian kompetencji. Nie
miałby on charakteru selekcyjnego, a jedynie miałby dostarczyć informacji
0 poziomie osiągnięć samemu uczniowi, rodzicom oraz szkołom: podstawowej
1 gimnazjum. Sprawdziany byłyby oceniane przez komisje zewnętrzne. Forma oce
ny byłaby do wyboru: punktowa lub opisowa.
3. Trzyletnie gimnazjum. Byłaby to obowiązkowa dla wszystkich, nieprofilowana szkoła ogólnokształcąca dla uczniów w wieku 13-16 lat. Na tym etapie
nauki uczniowie będą poznawali specyfikę większej liczby dziedzin wiedzy
w celu ułatwienia im wyboru dalszej, własnej drogi edukacyjnej. Głównym za
daniem tego etapu jest rozpoznawanie zdolności i zainteresowań ucznia. Zwień
czeniem tego cyklu jest sprawdzian kompetencji, nazywany sprawdzianem
preorientującym. Głównym zadaniem tego sprawdzianu jest ustalenie poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich predyspozycji. Oceny dokonywałaby
komisja zewnętrzna, a wynik byłby podawany w formie punktowej, bez określa
nia: zdał - nie zdał. Od liczby punktów zależeć ma dostęp - bez egzaminu wstęp
nego - do różnych szkół.
4. Trzyletnie liceum profilowane kończące się maturą. Licea profilowane
oznaczają nie tylko takie formy, jak liceum klasyczne, humanistyczne, matema
tyczne itp., ale również na przykład licea o profilu technicznym, ekonomicznym,
a więc orientujące ucznia zawodowo. Proponuje się więc likwidację dotychcza
sowych techników na rzecz właśnie takich liceów profilowanych. We wszystkich
liceach obowiązywałby pewien kanon przedmiotów, z których zdawana byłaby
obowiązkowa dla wszystkich część egzaminu maturalnego, oraz kształcenie
w danym profilu; i w tym zakresie można by wybierać pozostałe przedmioty do
matury. Maturzyści zdawaliby obowiązkowo język polski, matematykę i język
obcy oraz jeden przedmiot dodatkowy wybrany z takich przedmiotów, jak: hi
storia, biologia, chemia, fizyka, geografia, drugi język obcy (lista ta w przyszło
ści może być poszerzona). Obowiązkowe ma być napisanie pracy rocznej, która
ma stanowić składnik egzaminu z wybranego przedmiotu.
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5. Dwuletnia szerokoprofilowa szkoła zawodowa umożliwiająca nabycie kwa
lifikacji zawodowych na poziomie wykwalifikowanego robotnika. Jej zadaniem
byłoby takie przygotowanie do pracy zawodowej, które umożliwiałoby przekwa
lifikowanie w zależności od potrzeb rynku pracy poprzez specjalistyczne szkole
nia w formie semestralnej. Kształcenie praktyczne odbywałoby się w warsztatach
szkolnych, pracowniach ćwiczeń, w centrach kształcenia praktycznego, w przed
siębiorstwach i zakładach rzemieślniczych.
6. Dwuletnie liceum uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych, któ
rzy będą chcieli uzupełnić średnie wykształcenie. Dwuletni cykl w formach sta
cjonarnych czy zaocznych prowadziłby do normalnej matury.
7. Kształcenie zawodowe - szkoły policealne. Byłyby to dwu- trzy- lub cztero-semestralne szkoły w zależności od tego, czy wybrany zawód byłby zgodny
z profilem ukończonego liceum. Szkoły te umożliwiają zdobycie kwalifikacji za
wodowych na poziomie technika tym, którzy nie rozpoczną edukacji na wyższym
poziomie.
8. Szkoły wyższe prowadziłyby rekrutację do dwóch typów uczelni:
a) wyższych szkół zawodowych: studia licencjackie obejmujące 6-8 semestrów
plus studia magisterskie trwające 4-5 semestrów;
b) wyższych szkół akademickich: studia licencjackie 6-8 semestrów plus studia
magisterskie 3-4 semestry albo jednolite studia magisterskie trwające 10-12
semestrów.
9. Zwieńczeniem systemu edukacji byłyby studia doktoranckie.
2. Ocenianie uczniów

Tu reforma edukacji przewiduje dwa nurty: wewnątrzszkolne ocenianie, które
dotyczy bieżących wyników, oraz ocenianie zewnętrzne, które odnosiłoby się do
egzaminów po zakończeniu poszczególnych poziomów edukacji. Oceniana będzie
praca oraz postępy, jakie uczeń poczynił, a nie tylko stan jego wiedzy. Przy sta
wianiu ocen należy zwracać uwagę na aktywność dzieci i młodzieży, jak rów
nież na uzdolnienia i trudności, jakie im towarzyszą. Ocena ma promować do
rozwoju, wskazywać raczej na to, co potrafią, a nie to, czego nie umieją.
3. Wychowanie i kształcenie, założenia i kierunki przemian

W projekcie sformułowano następujące założenia wyjściowe:
- wychowanie i wykształcenie powinno stanowić integralną całość;
- powinna być zachowana właściwa proporcja między przekazem informa
cji a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem;
- punktem wyjścia procesu edukacji powinien być uczeń, jego potrzeby roz
wojowe, a nie wymogi przedmiotów - odpowiedników dziedzin wiedzy akade
mickiej;
- edukacja szkolna, szczególnie w początkowych okresach nauczania, powin
na w możliwie największym stopniu integrować poszczególne dziedziny wiedzy;
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- państwo zapewniając jednolitość systemu edukacji powinno stworzyć sze
rokie pole dla autonomicznych działań szkół, ich dyrektorów, nauczycieli, rodzi
ców i uczniów;
- istotne jest stworzenie warunków do współpracy całego zespołu nauczy
cieli edukującego daną grupę uczniów, aby stworzyć w szkole środowisko wy
chowawcze;
- ważnym celem staje się wyposażenie absolwentów polskich szkół w zna
jomość przynajmniej jednego języka obcego i obsługi komputera.
Tak sformułowane założenia reformy nawiązują do aktualnej sytuacji w pol
skiej szkole, w której przerost dydaktyki zabija realizację wychowania. Dlatego
Projekt przewiduje daleko posuniętą reformę programową. Tak więc planuje się
odejście od nauczania encyklopedycznego, od szczegółowych i przeładowanych
programów. Przewiduje się wprowadzenie w życie podstaw programowych definiu
jących zadania edukacyjne szkoły na poszczególnych jej szczeblach. Dokument
Podstawy programowe opracowany przez MEN ma wskazywać, co ma być wspólne
w bogatej i pluralistycznie ujętej ofercie programowej. Stanowić ma punkt wyjścia
dla opracowania programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów. Oprócz
tego ogólnego programu będzie się dopuszczać do użytku programy konkretne dla
szkoły, klasy, zaakceptowane przez radę pedagogiczną szkoły. Prowadzić to będzie
do zwiększenia autonomii szkół. Jednocześnie wskazano, że dopuszczać się będzie
zarówno tradycyjnie ujęte przedmioty, jak i zintegrowane przedmiotowo bloki.
Osobnym ważnym zagadnieniem jest wychowawczy wymiar edukacji. W pro
jekcie wskazano zresztą uczciwie, że w tej dziedzinie obserwuje się w polskiej szko
le nie tylko sprzeczność myśli pedagogicznej, ale i chaos w sferze wartości.
Wystarczy wejść głębiej w sposób myślenia kadry, aby zobaczyć, że zasiany przez
poprzedni system aksjologiczny zamęt nadal jest nader częstym zjawiskiem. My
ślę, że upadek prestiżu nauczyciela w Polsce wziął się między innymi także stąd,
iż uczniowie nie widzieli w nich autorytetów etycznych. Reszty dopełniła ideolo
gizacja środowiska nauczycielskiego. Brak współpracy szkoły i domu rodzicielskie
go, a często wręcz antagonizm tych środowisk sprawił, że szkoła w dużym stopniu
przestała być środowiskiem wychowawczym. Reforma chce przywrócić szkole
charakter środowiska wychowującego. Do priorytetów w tym zakresie zaliczono
w projekcie: pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, per
sonalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności
i kształtowanie etyki pracy.5 Są to bardzo ważne zadania.
4. Formacja nauczycieli
W Projekcie wspomniano o ważnych pytaniach aksjologicznych, których nie
powinno się pomijać w procesie wychowania realizowanego w szkole. Tak więc
szkoła powinna pytać się: „Ku czemu chcemy prowadzić młodego człowieka?
Do jakiego życia go przygotowujemy? Na rozwój których cech osobowości kła
dziemy nacisk?”6 Odpowiedź na tak sformułowane pytania mogą dać tylko na
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uczyciele świadomi swych zadań, sami świadomi celu wychowania człowieka.
Nie wystarczy zapewnić jak najczęstszych kontaktów uczniów z nauczycielami,
co zresztą Projekt przewiduje, nie wystarczy zapewnić odpowiedniej ilości go
dzin wychowawczych. Problem leży najpierw w realizacji właściwego programu
wychowawczego i właściwym przygotowaniu i wykształceniu oraz doborze ka
dry nauczycielskiej. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcono w Projekcie spo
ro miejsca. Wskazano najpierw na niedostatki obecnego systemu kształcenia
nauczycieli. Są oni kształceni w ramach szkół wyższych lub w kolegiach nauczy
cielskich. Jednym z głównych mankamentów obecnego systemu przygotowania
nauczycieli na uczelniach jest brak integracji pomiędzy przygotowaniem kierun
kowym a pedagogicznym, brak proporcji między wykładami a aktywnymi for
mami zajęć. Uczelnie przy tym przygotowują najczęściej w ramach jednego
kierunku. Projekt zaznacza, że autonomia szkół wyższych nie sprzyja przygoto
waniu kadry odpowiadającej potrzebom szkolnictwa.7 W kolegiach nauczyciel
skich kształci się nauczycieli dla przedszkoli, szkół podstawowych i placówek
oświatowych. Przemiany mają iść w kierunku dostosowaniu kształcenia nauczy
cieli do potrzeb zreformowanego szkolnictwa. Chodzi m.in. o kształcenie dwuspecjalistyczne, ale Projekt przyznaje, że jeszcze nie opracowano programów
kształcenia nauczycieli dostosowanego do wymogów reformy.
Projekt przewiduje także zasady nowej wizji statusu zawodowego nauczy
ciela. Będzie on bardziej niż obecnie zależny od zdobytych kwalifikacji. Wyso
kość uposażenia ma być wypadkową poziomu wykształcenia, stażu pracy, poziomu
jakości pracy oraz pełnionych funkcji i związanej z tym odpowiedzialności. Prze
widuje się trzy podstawowe stopnie awansu zawodowego nauczycieli: od nauczyciela-stażysty, poprzez nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego.
Przewiduje się trzy warianty specjalizacji, a ostatnim szczeblem awansu, dostęp
nym dla najwybitniejszych pracowników oświaty, byłby tytuł profesora oświaty.
Projekt zawiera nadto wiele szczegółów dotyczących nowych funkcji nauczycie
la, jak na przykład opiekun nauczyciela stażysty, lider zespołu przedmiotowego,
lider zespołu wychowawców itp.
*

*

*

Osobnym, dość szeroko potraktowanym zagadnieniem jest w Projekcie ze
spół projektowanych działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem.
Chodzi o pomoc rodzinie w procesie wychowania dzieci. Instytucje takie, jak
przedszkole, szkoła mają tu wiele do zaoferowania, także w sferze poradnictwa.
Projekt zajmuje się także takimi problemami, jak zarządzanie i nadzorowa
nie systemu edukacji, założenia systemu finansowania edukacji. Ten ostatni sys
tem podlega innym regulacjom w związku z reformą administracyjną kraju.
Wiadomo, że większość kosztów związanych z edukacją od 1 stycznia 1999 roku
przejęły samorządy lokalne. Problem ten, jak i inne szczegółowe związane z ad
ministrowaniem w oświacie przerastają ramy tego opracowania i wymagają osob
nego potraktowania.
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III. Nadzieje, obawy, zastrzeżenia

Sądzą, iż panuje dość powszechna zgoda co do potrzeby reformy systemu
edukacji w Polsce. Nie znaczy to, że nie należy dostrzegać dorobku edukacyjnego minionego, powojennego okresu. To, co udało sią wypracować, nie powinno
być zmarnowane, a dobre tradycje są zawsze godne podtrzymania. Projekt reformy ogłoszony przez MEN jest z pewnością bardzo ważnym dokumentem. Mając
na uwadze wymogi Komisji Europejskiej i nasze uwarunkowania, powinniśmy
jednak pokusić sią o krytyczną refleksją i wskazać na zasadnicze braki Projektu
i przewidywanej reformy edukacji.
1. O trwale wartości w nauczaniu i wychowaniu

Nawiązując do mądrego i sprawdzającego sią w życiu Kościoła adagium
Ecclesia semper reformanda, można sformułować podobne odnoszące sią do
edukacji: Schola semper reformanda est - szkoła powinna podlegać ustawicznej
reformie. Szkoła, która zastygnie w rozwoju i nie potrafi odczytać wyzwań wynikających z aktualnych uwarunkowań, rozwoju nauki, nowoczesnych środków
przekazu wiedzy, nie spełni swego zadania, nie przygotuje do życia. Dlatego tak
bardzo ceni sią zdolność do innowacji u tych, którym zlecono nauczanie i formowanie innych. Grozi im bowiem skłonność do zamknięcia sią w krągu treści
i metod już wypróbowanych, sprawdzonych. Są postawieni przed wyzwaniem
przyjęcia tego, co nowe, i koniecznością ocalenia tego, co w procesie edukacji
jest stałe, co nie powinno podlegać prawu przemijania. Umiejętność odróżnienia
podstaw systemu edukacji od warstwy ciągle podlegającej rozwojowi jest niełatwym problemem. Tylko jasna świadomość tego, co trwałe i nie do odrzucenia
w nauce o człowieku, co jest wartością ponadczasową, pozwoli na świadome
dążenie do ciągłej przemiany i odnowy. Można więc przypuszczać, że słuszność
reform przewidywanych tak przez Unię Europejską, jak i przez polskie ministerstwo edukacji, nie może stracić z pola widzenia problemów oparcia edukacji
o trwałe wartości. Biała księga nie wspomina wprost o tej sprawie. Jak to już
zaznaczyliśmy w pierwszej części niniejszego opracowania, znajdziemy jednak
w niej wskazanie na potrzebą uszanowania autonomicznych wartości właściwych
dla krajowych systemów edukacji, na dziedzictwo własne. Nie domaga się więc
od nas Unia Europejska, abyśmy w procesie dostosowania naszego systemu edukacji do wymogów europejskich odeszli od naszego dziedzictwa.
W związku z tym powinno sią przy okazji dyskusji o reformie edukacji
w Polsce podkreślić znaczenie duchowego dziedzictwa, jakie mamy do przekazania młodemu pokoleniu. Jest to tym bardziej ważne, że polska szkoła została
w szczególny sposób okaleczona przez system komunistyczny, który odrzucał dziedzictwo chrześcijaństwa, będące podstawą naszej kultury i określające w ciągu
mijającego tysiąclecia naszą narodową tożsamość. Z wychowania szkolnego
wykreślono jego fundament, jakim jest Dekalog i ogłoszone przez Chrystusa
prawo miłości Boga i bliźniego, posunięte aż do miłości nieprzyjaciół. Bez tego
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fundamentu nie można wychować do przestrzegania takich postaw, jak: prawdo
mówność, uczciwość, życzliwość. Dlatego jesteśmy świadkami propagowania
takiego wychowania, które nie odwołuje się do wartości wyższych i trwałych
podstaw życia moralnego. Zadaniem wychowawcy stało się wpajanie takich za
sad, jak niezależność, samodzielność, krytycyzm, siła przebicia, spontaniczność
itp. Tymczasem nie są to bezwzględne wartości osobowe, ale raczej sprawności,
które mogą być wykorzystane zarówno do dobrego, jak i do złego. Dlatego słusz
nie Roman Ingarden domaga się, aby w odnowie systemu i środowiska edukacji
przywrócić właściwe miejsce dla prawdy, dla wartości etycznych.8 Maria Goła
szewska zaś przypomina, że istnieje w tym zakresie także odpowiedzialność
wobec summum bonum.9
Trzeba przyznać, że jest w Projekcie krótki fragment, który zatytułowano:
Aksjologiczne podstawy wychowania. Autorzy reformy są świadomi, że nie można
pomijać pytań o cel wychowania w ogóle, o cel i sens życia człowieka. Można
jednak sądzić, iż tak ważnej sprawy, i tak dla reformy zasadniczej, nie załatwi
się krótkim akapitem.
W dzisiejszym społeczeństwie industrialno-konsumpcyjnym, w którym kła
dzie się raczej nacisk na „mieć” niż „być”, dokonuje się relatywizacja i konformizacja życia. Również szkoła poddaje się tym tendencjom. Jej głównym celem
staje się adaptacja jednostki do wymogów społeczeństwa produkcji i dobrobytu.
Oznacza to, że szkoła przede wszystkim kształtuje człowieka w kierunku jego
sprawności i osiągnięć w obszarze naukowo-technicznym. W tym też kierunku
kształtowane są treści kształcenia. W rezultacie dokonuje się nie tylko deperso
nalizacja i uprzedmiotowienie życia, ale również relatywizacja wartości. W efekcie
tego typu kształcenia człowiek współczesny traci orientację w świecie. Ma także
coraz większe kłopoty z rozumieniem siebie.10 Za kryzysem tożsamości idzie
zanik poczucia odpowiedzialności moralnej. Ani jednak w Białej księdze, ani
w polskiej dokumentacji dotyczącej reformy edukacji nie zwrócono uwagi na ten
ważny problem w stopniu proporcjonalnym do wagi sprawy. Coraz lepiej chyba
rozumiemy zasadność słów Jana Pawła II wypowiedzianych w dniu inauguracji
pontyfikatu i w nieco zmienionej formie na Placu Zwycięstwa podczas pierw
szej pielgrzymki do Ojczyzny: „Człowieka bowiem nie można do końca zrozu
mieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez
Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa god
ność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”.
2. Wokół celów reformy
Podstawowym celem reformy podanym przez Projekt, jak to już wyżej wska
zaliśmy, jest podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa poprzez upowszech
nienie wykształcenia średniego i wyższego. Tak ujęty cel reformy jest zbieżny
z perspektywą nakreśloną przez Białą księgę. Jeśli mamy stać się stałym elemen
tem europejskiego społeczeństwa przyszłości, które chce być społeczeństwem
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ludzi uczących się, to niewątpliwie upowszechnienie wykształcenia średniego
i wyższego jest niezbędne. Można jednak wątpić, czy przez to uda się podnieść
poziom edukacji. Doświadczenie nie tylko ostatnich dziesięcioleci wskazuje, że
najczęściej upowszechnienie edukacji zawsze łączyło się z obniżeniem jej po
ziomu. W najnowszych czasach doświadczają tego tak bogate kraje, jak na przy
kład Stany Zjednoczone." Tam jednak udało się temu choć w części zapobiec
przez powstawanie elitarnych szkół średnich, których absolwenci studiują na eli
tarnych uniwersytetach.
Biała księga, jak to wskazaliśmy wyżej, dąży do upowszechnienia wykształce
nia średniego i wyższego przez stworzenie szansy także dla tych, którzy są
z różnych powodów na marginesie, nie mogli uzyskać kwalifikacji w sposób dostęp
ny dla większości. Jest to niewątpliwie słuszny kierunek przemian, ale może z tym
łączyć się zjawisko obniżania poziomu wykształcenia ogólnego. Jak to widać z lek
tury Białej księgi, chodzi o to, aby jak największa liczba młodych ludzi była przy
gotowana do możliwości podjęcia pracy zarobkowej według jednakowych,
przyjętych dla zjednoczonej Europy standardów. Ma to zapobiec niebezpiecznemu
zjawisku bezrobocia w Europie. Jeżeli przyjmie się jednak proponowany system
oceniania znoszący praktycznie ocenę, to poziom nauczania musi się obniżyć. Je
żeli oceniane będą nie tyle wiedza i umiejętności, ale raczej postęp, jakiego uczeń
dokonał, to jesteśm y-jak to zauważył prof. Józef Misiek - w systemie ocen sto
sowanych w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.12 Wydaje się, że
już dziś przez wyeliminowanie drugoroczności udało się znacznie obniżyć poziom
nauczania. Tę tendencję do upowszechniania wykształcenia z nastawieniem na
obniżanie jego ogólnego poziomu nazywa się niekiedy amerykanizacją szkolnictwa,
co nie w pełni wydaje się słuszne, ponieważ Amerykanie potrafili dokonać bardzo
wielu ciekawych przemian w szkolnictwie. Szkoła stała się bardziej przyjazna dzie
ciom i młodzieży, co nie zawsze musi oznaczać obniżenie jej poziomu. Nie jest też
prawdą, że zniesiono tam wszelkie wymagania w szkole.
Nie powinno się chyba - jak to czyni cytowany już tutaj prof. J. Misiek całkowicie odrzucać zaproponowanej przez MEN nowej struktury edukacji.
Można jednak wątpić, czy uda się zrealizować - przynajmniej na obecnym eta
pie - nauczanie zintegrowane i blokowe. Przede wszystkim brak jest podstaw
programowych dla takiego nauczania, a także ludzi do jego realizacji. Nie ma
też jeszcze jasnej wizji co do roli, jaką w tym systemie miałoby pełnić gimna
zjum. Czy będzie ono jedynie przedłużoną szkołą podstawową, czy też rzeczy
wiście tym etapem kształcenia ogólnego, który skutecznie określi możliwości
intelektualne uczniów i preferencje w wyborze dalszego kształcenia. Nie ma
natomiast wątpliwości, że słusznie podjęto przebudowę kształcenia zawodowe
go. Tu widać wyraźnie, że kierunek przemian tego sektora edukacji idzie za ten
dencjami charakterystycznymi dla ustaleń Komisji Europejskiej.
Słuszny także wydaje się być krok w kierunku przemian treści kształcenia.
Nastawienie na kształcenie w sposób encyklopedyczny, jak to zbyt często spo
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tyka się obecnie, powoduje przeładowanie programów i podręczników niepo
trzebną masą wiadomości i przeciążenie uczniów, a faktycznie nie prowadzi do
podniesienia poziomu naukowego szkoły. Prof. Jerzy Gałkowski sądzi, że prze
ciążony program nauczania jest źródłem z jednej strony nerwic dzieci, a z dru
giej prowadzi do lekceważenia nauki, do nieuczciwego zdobywania stopni
szkolnych itp.13 Stawia się też pytanie o sens przydatności takiej encyklope
dycznej wiedzy, przy jednoczesnym niskim przygotowaniu do uczestnictwa
w życiu, przy wykształceniu nie uwzględniającym realnych potrzeb rynku pra
cy. Należy jednak przestrzec przed wyeliminowaniem takich wiadomości, które
są niezbędne dla wejścia w dziedzictwo kulturowe i religijne. Biała księga prze
strzega przed takim reformowaniem edukacji, ale czy przyszłość tej ważnej dzie
dziny życia człowieka, narysowana przez Komisję Europejską, nie prowadzi
czasem do zatarcia oryginalności dziedzictwa kulturowego poszczególnych
narodów?
3. Wychowanie w szkole
Obok przekazywania wiedzy, czyli kształcenia intelektualnego, drugim
celem instytucji pedagogicznych jest wychowywanie. Jeśli bowiem szkoła
ma przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia, do dojrzałości,
do życia w społeczeństwie, do korzystania i tworzenia wartości społecznych,
politycznych i gospodarczych, to powinna także pomóc mu w kształtowaniu
odpowiednich postaw, w tym postaw moralnych.14 Jak słusznie zauważa
J. Gałkowski, szkoła ucieka od tego zadania.15 Jest to niewątpliwie pozosta
łość okresu powojennej, komunistycznej wizji szkoły. Wielu nauczycieli opie
rało się nie tylko indoktrynacji komunistycznej, ale i potrafiło zachować
wierność zasadom własnego światopoglądu. Wielu jednak, szczególnie ci, któ
rzy znaleźli się w tym zawodzie przypadkowo, nie spełniało misji wychowaw
cy młodzieży. Skutki tego stanu rzeczy będą obecne w naszym systemie
edukacyjnym jeszcze bardzo długo. Obecna sytuacja, po wyjściu Polski - przy
najmniej formalnym - z systemu komunistycznego, także niesie z sobą pewne
zagrożenia. Wejście Polski w strefę gospodarki rynkowej i wolnej gry sił eko
nomicznych, społecznych i politycznych otworzyło możliwość przenikania konsumpcjonistycznej wizji życia, przyniosło falę wolności, często mylonej z niczym
nie skrępowaną swobodą obyczajową, falą erotyzacji życia i liberalizmem mo
ralnym. Spowodowało to zagubienie ideowe wielu jednostek, pomijanie w ży
ciu publicznym i wychowaniu jasnych norm moralnych. Stwarza to bardzo
niebezpieczną sytuację społeczną i moralną oraz stawia szczególnie trudne za
dania przed wychowawcami dzieci i młodzieży. Jak to już wskazaliśmy, Pro
jekt reformy edukacji mówi o potrzebie podkreślania wychowawczej roli szkoły.
Trzeba jednak powiedzieć, że realizacja tego wymogu nie jest wcale łatwa. Nie
chodzi tylko o przekazanie informacji na temat wartości, obowiązków moral
nych człowieka. Jest to oczywiście konieczne, ale nie wystarczające. Wartości
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i zachowania moralne angażują w stopniu o wiele większym niż nauczanie.
Szczególnie ważny jest tu przykład, wzór osobowy. I tu warto przytoczyć py
tanie, jakie stawia J. Gałkowski: „Czy nauczyciel ma być tylko mistrzem
w zdobywaniu wiedzy, czy także jest (może być, powinien) wzorem postawy
życiowej? Od innej strony rzecz biorąc, można się pytać, czy nauczyciel to za
wód, czy także powołanie?”16 Oczywiście, to zawód i powołanie. Bardzo wie
le zależy więc nie tylko od jego umiejętności zawodowych, ale i jego
osobowości, od sposobu obecności w środowisku, od świadectwa jego życia.
Nie da się przeprowadzić reformy edukacji bez udziału nauczycieli.
4. Trudny problem odnowy środowiska edukacji

Na dłuższą metę nie da się skutecznie zreformować edukacji bez współdzia
łania wszystkich jej podmiotów. Tak się składa, że trzy najważniejsze z nich:
rodzina, nauczyciele i uczniowie, to trzy pola dotknięte w mniejszym lub więk
szym stopniu kryzysem. Wynika on z wielu uwarunkowań historycznych, ale
i bardziej współczesnych. Pomińmy tu problem kryzysu współczesnej rodziny
i dzieci, które przychodzą do szkoły. To osobny i bardzo szeroki temat. Zwróć
my - choć pokrótce - naszą uwagę na środowisko nauczycielskie. Dla powodze
nia reformy najważniejsze jest współdziałanie tego środowiska z autorami reformy.
Jak to już wyżej wspomniałem, jest w szeregach nauczycieli wielu ludzi na
wysokim poziomie naukowym i moralnym. Wiele w naszym życiu takim ludziom
zawdzięczamy. Trzeba jednak zauważyć, że selekcja negatywna przy naborze do
tego zawodu wprowadziła w szeregi nauczycieli sporo ludzi przypadkowych.
Niewątpliwie środowisko to wymaga odnowy. Badania przeprowadzone wśród
nauczycieli przez profesora Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu wykazały bardzo słabą kondycję tego tak ważnego
w życiu społecznym „oświatowego zaprzęgu” (wyrażenie A. Nalaskowskiego).17
Można przeto zapytać o przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia reformy.
I tu w Projekcie mamy wyraźne luki. Nie można także być usatysfakcjonowa
nym programem kształcenia nauczycieli. To wymaga koniecznie dalszej solidnej
refleksji i konkretnych działań.
*

*

*

Reforma edukacji, którą obecnie podjęto, jest ważnym i potrzebnym przed
sięwzięciem. Nie tylko dlatego, że bliskie wejście Polski w struktury Unii Euro
pejskiej domaga się przystosowania i tego tak ważnego sektora życia do
wymogów, jakie nakreśliła Komisja Europejska w Białej księdze. Także dlatego,
że edukacja domaga się reformy ustawicznej, nadążania za wymogami zmienia
jącego się człowieka i świata. Wydaje się, że niedostatki projektu reformy na
kreślonej w Projekcie nie powinny przekreślać jej sensu i potrzeby. Należy jednak
pamiętać o tym, aby owo przystosowanie do wymogów Unii nie prowadziło do
rozmycia dziedzictwa i chrześcijańskich podstaw naszej kultury.
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