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Wprowadzenie
Nowy rok szkolny w pełni, a nierozwiązanych
problemów w oświacie nadal mnóstwo. Czy
czekają nas kolejne strajki? „Nowa
Konfederacja” rozpoczęła cykl wewnętrznych
seminariów eksperckich od spotkania pt. „Jak
uzdrowić polską szkołę?”, które odbyło się w
dniu 22.08.2019 r. Raport, który mają Państwo
przed sobą, przedstawia najważniejsze
wnioski z tego spotkania, poruszane
zagadnienia i rekomendacje do dalszych
rozważań.
W seminarium uczestniczyli:
•

Bartłomiej Radziejewski (BR)

•

Stefan Sękowski (SS)

•

Jarema Piekutowski (JP)

•

dr Justyna Melonowska (JM)

•

Piotr Jesionowski (PJ)

•

Sebastian Bober (SB)

Co jest złe w polskiej
edukacji?
Przed debatą przeprowadzono analizę,
wskazującą istotne problemy polskiej
edukacji, do których należą między innymi1:
1. Bardzo niskie wynagrodzenia: polscy
nauczyciele gimnazjum, w porównaniu do 42
innych badanych krajów, są pod względem
wynagrodzeń na przedostatnim miejscu.
Gorzej jest tylko w Kostaryce. Polscy
dyrektorzy szkół natomiast zarabiają
najgorzej wśród badanych – gorzej m.in. od
litewskich, tureckich czy słowackich.
2. Ogromne obciążenie nauczycieli pracą:
obok dydaktyki także prowadzenie
dokumentacji, prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, poszukiwanie i tworzenie
pomocy dydaktycznych, przygotowanie
uczniów do konkursów i olimpiad,
indywidualne spotkania oraz zebrania z
rodzicami, opieka nad samorządem
uczniowskim itp.

4. Braki kadrowe i odpływ młodych
profesjonalistów do biznesu.

Model edukacji, w którym
wprowadzono standaryzowane
testy sprawdzające pewne
kompetencje uczniów jest jedną z
głównych przeszkód rozwoju
kompetencji proinnowacyjnych nie
tylko w Polsce („Szkoła dla
Innowatora”, MPiT 2018)
5. Problemy organizacyjne związane z
reformą edukacji: rozbicie zespołów
pedagogicznych gimnazjów, koszty
społeczne, trudności w rekrutacji do liceów
(„stracony rocznik” – kumulacja chętnych do
liceów ogólnokształcących).
6. Promowanie powierzchownego uczenia się
ze względu na nastawienie procesu pod
kątem testów.
7. Trudności z kształceniem kompetencji
proinnowacyjnych, m.in. zarządzania zmianą,

1
M.in. raport „Szkoła dla innowatora”, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, 2018.
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improwizacji, myślenia niestandardowego,
samodyscypliny oraz przewodzenia innym.
8. Anachroniczna podstawa programowa,
ograniczająca możliwość twórczego
działania nauczyciela.
Wszystkie wymienione kwestie są istotne,
mają jednak w dużym stopniu charakter
techniczny. Dyskusja na temat edukacji w
Polsce często dotyczy technikaliów, a omija
sprawy fundamentalne, co wynika z
wieloletniego nawyku niezadawania sobie
pytań podstawowych. Aby przygotować
pozytywną propozycję programu dla polskiej
edukacji, konieczna jest odpowiedź na szereg
takich pytań, a przede wszystkim na pytania:
po co jest edukacja? Jaki jest jej cel? Co
przeszkadza ten cel realizować? Od tego
pytania rozpoczęło się seminarium.

W centrum edukacji:
wychowanek czy
wartości?
W polskiej edukacji nie odróżnia się sfery
kształcenia (oddziaływania na obszar
poznawczą) od sfery wychowania

(oddziaływania na obszar motywacji). Celem
edukacji jest oddziaływanie na obie te sfery.
W sferze kształcenia mamy do czynienia z
konsensusem, natomiast w sferze
wychowania konkurują ze sobą różne idee.
Mówiąc o wychowaniu, nie można
abstrahować od aksjologii. Na wartościach
oparty powinien być dokument „Koncepcja
pracy szkoły” opracowywany w większości
szkół – jednak w praktyce często brak
dyskusji nauczycieli i dyrekcji na temat
wartościach.

Edukacja powinna wychowywać
do wartości i kształtować cnoty,
jednak te kwestie są pomijane
Podstawowy spór, z jakim mamy do
czynienia w sferze filozofii wychowania, to
spór między orientacją aksjocentryczną, czyli
taką, w której centrum stoją wartości
(edukacja włącza wychowanka w uniwersum
wartości), i orientacją pajdocentryczną, gdzie
w centrum jest sam wychowanek i ekspresja
jego osobowości. Orientacja aksjocentryczna
stawia na ukształtowanie ucznia tak, by mógł
odgrywać odpowiednie role społeczne
(dobrego męża, ojca, pracownka,
pracodawcy, obywatela).

Edukacja powinna wychowywać do wartości i
kształtować cnoty, jednak te kwestie są
pomijane. Wyjściem byłoby zastosowanie w
większej mierze podejścia aksjocentrycznego,
jednak obecny system nie umożliwia
zastosowania podejścia aksjocentrycznego
ze względu m.in. na większe niż kiedykolwiek
władztwo rodziców i nacisk z ich strony na
nauczycieli.
Między ekspertami pojawił się spór na temat
wychowania aksjocentrycznego.

JP: Wychowanie aksjocentryczne, zwłaszcza
w skrajnej postaci, może prowadzić do
nadużyć, np. do przemocowego łamania tych
elementów w dziecku, które domagają się
uszanowania, np. predyspozycji do
wykonywania jakiegoś zawodu.
JM: Jeśli tak się dzieje, to tylko w patologiach
aksjocentryzmu. W prawidłowo przeżywanym
aksjocentryzmie wychowawca ma szereg
powinności wobec wychowanka; jedną z nich
jest prawidłowe rozwijanie talentów dziecka.
JP: Wprowadzenie orientacji aksjocentrycznej
jest trudne, gdyż brakuje konsensusu
dotyczącego tego, jakie są pożądane role
społeczne, co to znaczy „dobry obywatel”,
„dobry pracownik”, „dobry ojciec”. Dlatego
system aksjocentryczny narzucany odgórnie
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w edukacji jest narażony na gwałtowne
zmiany w momencie zmian kulturowych lub
politycznyc.h
JM: Aksjocentryzm jest aksjocentryzmem tylko
wtedy, kiedy stawia w centrum wartości
konserwatywne – w podejściu
aksjocentrycznym na pierwszym planie jest
„wolność do”, zaś w podejściu liberalnym,
pajdocentrycznym „wolność od”.
PJ: Jedyną szansą na stworzenie szkoły
aksjocentrycznej jest danie przestrzeni
dyrektorowi, by taką szkołę stworzył, a
rodzicom, by taką szkołę wybrali. Dlatego
niezbędne jest wzmocnienie pozycji
dyrektora.

Aby uniezależnić szkoły od zmian
politycznych, konieczne jest
zapewnienie autonomii dyrekcji,
gdyż odgórne narzucanie wartości
dla wszystkich szkół może skończyć
się rewolucją po każdych
wyborach
(Piotr Jesionowski)
Kolejny spór między ekspertami pojawił się
na linii między partycypacją i elitarnością.

PJ: Oprócz autonomii dyrekcji i nauczycieli
pożądana jest też partycypacja w
kształtowaniu procesu nauczania wszystkich,
którzy tworzą społeczność szkolną: rodziców,
nauczycieli i dyrektorów w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych, a w szkołach
ponadgimnazjalnych – także uczniów.
JM: Pożądana jest raczej elitaryzacja
kształcenia. Wykształcenie bardzo się
zdewaluowało, a powinno stać się czymś, co
jest cenione, a nie traktowane utylitarnie; i
czymś, co będzie rzeczywistym
wyznacznikiem awansu społecznego.
Skutkiem egalitaryzacji jest powszechna
władza rodziców nad nauczycielami i
dyrekcją szkoły,. a w takiej sytuacji
priorytetem staje się często dobre
samopoczucie uczniów, i preferowani są
nauczyciele skrajnie liberalni, którzy mają
wobec uczniów niskie wymagania.
PJ: Można łączyć wymagania wobec uczniów
i humanistyczne podejście do nich,
uwzględniające ich potrzeby i słabości.
Inaczej nie da się zbudować zaufania ucznia
do nauczyciela i wychować człowieka
odpowiedzialnego za samego siebie.

Jak kształcić?
W sferze kształcenia, edukacja powinna
pozwolić uczniom na zdobycie zestawu
umiejętności pozwalających na odnalezienie
się na rynku pracy.
Edukacja powinna pomóc ukształtować
dobrego obywatela, a więc osobę zdolną do
podejmowania świadomych wyborów
politycznych, poruszania się w świecie
mediów, umiejących rozpoznać demagogię i
populizm, rozumiejących podstawy
gospodarki i spraw międzynarodowych.
Edukacja powinna uzupełnić wiedzę uczniów
o treści, których nie jest w stanie przekazać
rodzina, jednak nie może to być jedynie
wiedza encyklopedyczna, ale możliwa do
wykorzystania w praktyce i do selekcji
informacji. Obecne modele edukacyjne
tworzone były przed epoką internetu.
Pokolenie cyfrowe kształcone jest przez
osoby wychowane w epoce industrialnej. Dziś
uczniowie wiedzę w danym zakresie mogą
pozyskać w ciągu 20 sekund dzięki
smartfonowi. W dobie internetu konieczna
jest natomiast umiejętność weryfikacji
prawdziwości i rzetelności informacji.
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Edukacja powinna służyć umiejętności myślenia,
formułowania wywodu i argumentacji. Obecnie
występują duże problemy w tym zakresie – np.
trudności z rozróżnieniem ataku na argument
od ataku na osobę. Dlatego żadna reforma
edukacji nie może powieść się bez przywrócenia
filozofii do szkół.
Edukacja powinna służyć socjalizacji –
odnalezieniu się uczniów w grupie, rozwijaniu
kompetencji interpersonalnych. Obecny
model edukacji w zbyt małym stopniu stawia
na pracę w grupie. W dużej mierze wynika to
z uwarunkowań – nauczyciele nie mają czasu
na przekazywanie uczniom kompetencji
miękkich, gdyż zmuszeni są do realizacji
podstawy programowej.
Edukacja powinna przekazać uczniom
minimum wspólnego kodu kulturowego przy
jednoczesnym zapewnieniu różnorodnej oferty.

Inne zdiagnozowane
problemy polskiej
edukacji
Podczas seminarium, eksperci wskazali
następujące problemy:

Obecny system wynagradzania oparty na
Karcie Nauczyciela, co powoduje trudności w
awansie, brak możliwości docenienia
nauczycieli-pasjonatów ani rozliczenia
słabych i mało zaangażowanych.
W obecnym systemie nauczyciel jest kimś, kto
ma odpowiedzialność, a nie ma władzy
(wiodąca rola rodziców) (JM)
Edukacja we współczesnym świecie, pełnym
wzajemnych powiązań, wymaga
interdyscyplinarności. Podział na przedmioty
jest w dużej mierze sztuczny i utrudnia
działania interdyscyplinarne. Są konkretne
narzędzia pracy szkoły (nie klasy) przy okazji
uczących współpracy, które sprzyjają
interdyscyplinarności. Przykładem jest projekt
edukacyjny - stosowany w szkole ciągle w
niedostatecznej ilości. (PJ)
Ścisły podział na roczniki powoduje, że uczeń
szczególnie zdolny w niektórych
przedmiotach nie może uczęszczać na
zajęcia z wyższą klasą, a co za tym idzie –
rozwijać w pełni swojego talentu.
W przypadku tzw. przedmiotów
„umiejętnościowych”, a więc opartych w dużej
mierze na indywidualnych predyspozycjach
ucznia (plastyka, muzyka, technika, WF)
klasyczna ocena powinna zostać zastąpiona

informacją zwrotną, która umożliwi uczniom
śledzenie własnego postępu zamiast
porównywania się z innymi.
Dualizm zarządzania szkołami (podleganie
jednocześnie kuratorium i samorządowi)
powoduje, że samorząd będzie dążył do
szkoły jak najtańszej, a kuratorium do jak
najlepszych wyników uczniów.

Co dalej? Rekomendacje
Eksperci stworzyli następujące rekomendacje:
1.

Likwidacja Karty Nauczyciela (PJ,
SB)

2.

Zwiększenie autonomii dyrektora i
nauczycieli oraz elastyczności
podstawy programowej i jej
„odchudzenie” (PJ, SB)

3.

Odbudowanie etosu nauczyciela,
jednak nie tylko poprzez wzrost
wynagrodzeń, ale także poprzez
możliwe zwiększenie jego
autonomii względem oczekiwań
rodziców (JM)
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Wykorzystywanie narzędzi
wzmacniających
interdyscyplinarność (np. projekt
edukacyjny; odejście od podziału na
przedmioty tam, gdzie to możliwe)
oraz współpraca między
nauczycielami w zakresie
wdrażanai interdyscyplinarności
(PJ)

5.

Uelastycznienie podziału na klasy i
roczniki (PJ, SB).

6.

Zastąpienie klasycznej oceny
informacją zwrotną w przypadku
przedmiotów „umiejętnościowych”
(muzyka, technika, plastyka, WF)
(PJ).

Uczestnicy seminarium –
biogramy
SEBASTIAN BOBER – nauczyciel, dyrektor
dyrektor szkoły podstawowej w Sianowie w
województwie zachodniopomorskim, ekspert
ds. kształcenia nauczycieli, lider oświaty w
ramach projektu CEO „Szkoła ucząca się”

PIOTR JESIONOWSKI – filologi angielski oraz
socjolog, nauczyciel z 17-letnim stażem.
Od 15 lat właściciel oraz metodyk sieci szkół
językowych HiSchool z oddziałami w
Koszalinie, Sianowie oraz Darłowie.
Jednocześnie pracuje jako nauczyciel w
publicznym V LO w Koszalinie.
DR JUSTYNA MELONOWSKA – doktor filozofii,
psycholog, adiunkt w Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie. Członkini European Society of
Women in Theological Research. Od 2017
autorka „Christianitas. Pisma na rzecz
ortodoksji”. Uczestniczka licznych debat
publicznych. Autorka monografii „Ordo
amoris, amor ordinis. Emancypacja w
konserwatyzmie” (APS 2018), „Osob(n)a:
kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana
Pawła II. Doktryna i rewizja” (Difin 2016),
współredaktorka książki „Friendship with the
Other. Religions - Relations - Attitudes”
(PTPN UAM 2016). Prowadzi szkolenia dla
nauczycieli.
JAREMA PIEKUTOWSKI – główny ekspert ds.
społecznych „Nowej Konfederacji”, socjolog,
publicysta (m.in. "Więź", "Tygodnik
Powszechny"), współpracownik Centrum
Wyzwań Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacji Pole Dialogu i

Ośrodka Ewaluacji. Prowadził analizy m.in.
dla Instytutu Badań Edukacyjnych.
BARTŁOMIEJ RADZIEJEWSKI – dyrektor i
założyciel „Nowej Konfederacji”. Politolog
zaangażowany, publicysta i eseista,
organizator. Absolwent UMCS i studiów
doktoranckich na UKSW. Pierwsze
doświadczenia zawodowe zdobywał w
Polskim Radiu i, zwłaszcza, w
„Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później był
wicenaczelnym portalu Fronda.pl i
redaktorem kwartalnika „Fronda”. Założył i w
latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem
„Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-17
współtwórca i szef think tanku Centrum
Analiz Klubu Jagiellońskiego.
STEFAN SĘKOWSKI – Zastępca dyrektora
"Nowej Konfederacji". Politolog, dziennikarz,
tłumacz, stały współpracownik "Do Rzeczy",
publicysta Polskiego Radia Lublin. Publikował
i publikuje też m.in. w "Gościu Niedzielnym",
"Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej
Codziennie", "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku
Powszechnym", "Frondzie"; i portalu
Rebelya.pl. Tłumaczył na język polski dzieła
m.in. Ludwiga von Misesa i Lysandera
Spoonera; autor książkek "W walce z Wujem
Samem" i "Żadna zmiana. O niemocy polskiej
klasy politycznej po 1989 roku".
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Seminaria eksperckie
„Nowej Konfederacji”
Seminaria eksperckie są przeznaczone dla
współpracowników i ekspertów „Nowej
Konfederacji” Mają charakter zamknięty i
mają na celu analizę bieżącej sytuacji w
obszarach ważnych dla państwa (np.
transport publiczny, polityka społeczna, rynek
pracy, edukacja, obronność, polityka
zagraniczna) oraz wykreowanie pomysłów na
analizy, ekspertyzy, raporty, debaty i
wydarzenia, a także rekomendacji do polityk
publicznych.
Seminaria sfinansowane są przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030,
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