Od redakcji

Od redakcji
Przy okazji reformy – ad fontes

W

tym roku szkolnym będziemy skoncentrowani na reformie
programowej i wdrażaniu nowej podstawy z języka polskiego. Warto przypomnieć jednak, że realizacja dydaktycznych
obowiązków będzie elementem dopełniającym zmianę systemową, a więc
wiele zmian, które już biegły w szkołach ponadgimnazjalnych. Jedną
z ważniejszych zainicjowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (2009). Dokument określa m.in.
kryteria oceny pracy szkół podczas ewaluacji zewnętrznej, a towarzyszące
mu procedury skłaniają do zmodyfikowania dotychczasowych wyobrażeń
o roli placówki oświatowej. Na czym polega owa modyfikacja i jak głęboko
sięga? Odpowiem jak polonista – przez analizę słów.
Kluczem planowanych zmian systemowych były dwa rzeczowniki
– kompleksowość i autonomia. Te, zachowując czystość metodologiczną,
można interpretować w kontekście nauki o nauczaniu, czyli dydaktyki,
oraz kilku dyscyplin macierzystych, np. fi lozofii, pedagogiki czy socjologii. Czytane przez pryzmat idei humanizmu upoważniają do opracowania autorskich programów, być może „parafialnych”, ale wynikających
z wewnętrznej motywacji środowiska. Pomysł długo oczekiwany przez
nauczycieli, zarówno tych z pokolenia minimum programowego, jak
i z generacji standardów egzaminacyjnych.
Całkiem odmienny krajobraz znaczeniowy tworzą dla rzeczowników
kompleksowość i autonomia metody, za pomocą których rewidenci oceniają szkoły. Żeby zapewnić rzetelność informacji, zaproponowano tzw. audyt, formę badania polegającą m.in. na konfrontowaniu wiadomości z różnych źródeł. Adresowane do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców
ankiety liczą po kilkadziesiąt pytań. Po ich przeprowadzeniu ewaluatorzy
mierzą odstęp między tzw. usługą oferowaną – deklarowaną przez szkołę
– i postrzeganą np. przez uczniów i rodziców. Nie trzeba dodawać, że im
odstęp większy, tym niższa ocena.

5

„ Język Polski w Liceum” R. XIII, nr 4, 2011/2012

Wraz z audytem do szkolnej rzeczywistości wkroczyła teoria zarządzania jakością i jej słownik: organizacja, usługa, spojrzenie projakościowe,
samokontrola, praca zespołowa, klient, inwestycja, koszty, przewaga konkurencyjna, rynek. Na tle rytualnej wiedzy o szkole zbiór pojęć można
traktować jako „ciało obce” lub przejaw kryzysu, w którym za wszelką
cenę poszukuje się rozwiązań. Rozwiązań łatwych i, co tu dużo mówić,
śmiesznych. Zabawnie brzmi bowiem wypowiedź: dostawca usługi edukacyjnej (nauczyciel) jako przedstawiciel organizacji (szkoły) powinien stosować strategię zorientowaną na klienta (ucznia) i konsumenta (uczniów),
sterując projakościowo linią produkcyjną (lekcjami) tak, żeby utrzymać
obustronne korzyści (fi lozofia prosumenta – chodzi o zacieranie różnicy
między producentem i konsumentem).
Manowce, na które zawiodła metoda gramatyczna, zmuszają do kolejnej
zmiany krajobrazu interpretacyjnego. Niech będzie nim na powrót dydaktyka, ale nie ta przejrzysta, pełna reguł i zasad, lecz najnowsza, zatopiona
w otaczającej nas rzeczywistości, podejmująca dyskurs z własnym „wiedzieć na pewno”.
Według Doroty Klus-Stańskiej potrzebujemy komunikacyjnej perspektywy kontekstowej, ponieważ gwarantuje ona źródłowy związek dydaktyki z wydarzeniami społecznymi. Samo generowanie pojęć nie odbywa się
anonimowo i w próżni, dlatego wykreowane zmiany zachodzą tak, a nie
inaczej i w określonych warunkach. Realizacja tej możliwości zależy od
uświadomienia sobie przez dydaktykę statusu ontologicznego, jaki nadaje ona
swym tekstom i ich powiązaniu z różnymi elementami życia społecznego1.
Autorka wybrała czasownik „powiązać”. O współczesnym świecie piszą również badacze, dla których relacje szkoła – rzeczywistość trafniej
charakteryzuje inna zależność. Wynika z niej, że zdominowany nie może
wypowiedzieć [posłuszeństwa, przyp. mój] dominującemu […], gdyż myśląc
o nim i o sobie oraz o łączących ich relacjach dysponuje narzędziem poznawania, które jest im wspólne, a które – pośrednicząc w procesie do wcielania dominacji – zarazem wprowadza tę relację jako naturalną 2.

1
D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK,
2010, s. 150.
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P. Bourdieu, Męska dominacja, Warszawa, Wyd. Oficyna Naukowa, 2004, s. 46.
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