Od redakcji

Od redakcji
Kongres z widokiem na przyszłość

P

ierwszy numer kwartalnika jest dobrą okazją, aby odnotować
ważne dla nauczycieli wydarzenia z poprzedniego roku szkolnego.
Jednym z najdonioślejszych był z pewnością I Kongres Polskiej
Edukacji pod hasłem Jakość edukacji powstaje w szkole, który odbył się
w Warszawie w dniach 5–6 czerwca.
Obok znaczących słów na temat roli edukacji i polityki oświatowej
państwa, które padły z mównic, warto dokonać syntezy tematów poruszonych w czasie debat sesyjnych, uczestnicy Kongresu zajmowali się bowiem
nie tylko kondycją polskiej szkoły, ale i zagadnieniami pragmatycznymi.
Wymownie zabrzmiał temat: Prawo każdego ucznia do sukcesu. Zdaniem
uczestników dyskusji szkoła jest nie tylko miejscem, które kształtuje młodego człowieka, przygotowuje do dorosłego życia i gwarantuje odniesienie
sukcesu w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale także miejscem, w którym
powinniśmy zapewnić uczniom autonomię i kompensować np. brak wsparcia ze strony rodziny i środowiska. Uwadze rozmówców nie uszedł także
problem uczniów o specjalnych potrzebach, dlatego wielokrotnie podnoszono kwestię indywidualizowania wymagań i zagrożeń wywołanych
wąsko praktycystycznym rozumieniem sukcesu jako wyniku egzaminu
zewnętrznego.
Cennym źródłem informacji dla nas, nauczycieli, którzy, chcąc nie
chcąc, zmagają się z nauczaniem programowanym i standardami, jest zaprezentowany podczas Kongresu i dostępny na stronach WWW Raport
o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy 1. Opracowany
przez IBE dokument podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej: Kogo uczymy i za ile dokonano ilościowej analizy polskiej edukacji,
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uwzględniając czynniki demograficzne, finansowe i gospodarcze. Czwarty rozdział kończy prognoza demograficzna do roku 2035.
Komentarz na temat umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
który zawarto w rozdziale Czy dobrze uczymy, został oparty na wynikach
egzaminu maturalnego (sesja letnia 2010). Jak co roku najsłabiej zostały
ocenione wyższe umiejętności, a zatem sproblematyzowanie utworu literackiego i zaprezentowanie wynikającej z odczytania refleksji 2. W kontekście pozaszkolnych potrzeb ucznia ocena egzaminu maturalnego skłoniła
autorów do następującego wniosku: Brak biegłości w wykonywaniu operacji
złożonych, w tym operacji związanych z kompetencjami komunikacyjnymi, powoduje znaczne trudności w życiu człowieka dorosłego, gdyż sprawia, że pozostaje on bezbronny wobec problemów, z którymi przychodzi mu się mierzyć (jako
pracownikowi, obywatelowi czy w którejkolwiek z ról społecznych)3.
W rozdziale poświęconym analizie sytuacji nauczycieli znalazły się takie
zagadnienia, jak: zarobki na tle zawodów specjalistycznych (nauczyciele
zarabiają mniej niż inni specjaliści), struktura wieku i wykształcenia oraz
awans zawodowy. Z danych wynika, że ponad 40% nauczycieli ma już stopień nauczyciela dyplomowanego, co skłania do wprowadzenia kolejnych
stopni. Życzeniem środowiska byłoby wskazanie przejrzystych (realnych)
kryteriów oceny pracy i perspektyw rozwoju zawodowego, ponieważ tytuł
nauczyciela dyplomowanego można zdobyć kilkanaście lat przed ukończeniem kariery zawodowej.
Życząc powodzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym, polecamy
lekturę Raportu, którego treści prowokują do wszczęcia debaty wokół
wielu zagadnień i jednocześnie świadczą o randze owych zagadnień na tle
współczesnego życia społecznego. Dobrze, że powstał dokument oparty na
faktach i że I Kongres Polskiej Edukacji ma się odbywać co dwa lata. Dzięki systematycznemu monitorowaniu sytuacji polskiej szkoły z pewnością
łatwiej zrozumiemy zachodzące w niej zmiany i łatwiej określimy potrzeby
uczniów.
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