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PRZECIWKO CHAOTYCZNYM ZMIANOM W OŚWIACIE 
 
Solidarność z dziećmi i nauczycielami 
  
  
Sprzeciwiamy się chaotycznym zmianom w systemie oświaty w Polsce oraz wprowadzaniu (siłowym i 
błyskawicznym) tych modyfikacji bez ich merytorycznego przygotowania. Zmiany w oświacie to zbyt poważna 
sprawa dla dzieci, ich rodziców, ale także dla systemu kształcenia wyższego. Warto zwrócić uwagę, że nie ma 
żadnych badań naukowych potwierdzających konieczność np. likwidacji gimnazjów i funkcjonującego od 
kilkunastu lat toku kształcenia. Według wielu niezależnych badań przynosi on coraz lepsze efekty i jest stawiany 
za wzór innym krajom (patrz: Raport PISA 2012). W wypowiedziach członków rządu usłyszeć można odwołania 
do anonimowej opinii bliżej nieokreślonych nauczycieli akademickich krytykujących obecny system edukacji. 
Należy jednak zaznaczyć, że negatywne opinie nauczycieli akademickich na temat kandydatów na studia nie są 
jednoznaczne z negacją gimnazjów. Krytyka wypływa raczej z umasowienia studiowania, a nie z niepowodzenia 
reformy edukacyjnej wprowadzającej ten typ szkół.  
 
Jesteśmy oburzeni zapowiedzią włączenia na szeroką skalę politycznych treści do programów nauczania pod 
pozorem zwiększenia roli wychowania patriotycznego i historii. Szkoła powinna pozostać neutralna 
światopoglądowo, szerzyć obok patriotyzmu wartości ogólnoludzkie i tolerancję, a także przygotowywać do 
funkcjonowania przyszłych świadomych obywateli w zglobalizowanym, także cyfrowym i wielokulturowym 
świecie.  
  
Mimo że przeróbki nazywane szumnie „reformą edukacyjną" zaangażują znaczne środki finansowe z budżetu 
państwa, ich efekty, zamiast posłużyć unowocześnieniu metod nauczania i pracy z młodzieżą, będą 
powierzchowne (jak np. zmiana nazewnictwa). Wysokość niezbędnych nakładów nie została określona i jest 
niemożliwa do oszacowania, ponieważ nie został opracowany program „reformy”.           
Przez ostatnich kilkanaście lat funkcjonowania obecnego systemu szkolnictwa inwestowano w wyszkolenie 
nauczycieli przygotowujące do pracy z grupami wiekowymi, na które obecnie podzieleni są uczniowie szkół. 
Pomimo braku dowodów na to, że system ten nie zdał egzaminu, rezygnuje się z efektów szkolenia oraz z 
wypracowanego doświadczenia tysięcy nauczycieli.  
  
Poniesiono olbrzymie nakłady na stworzenie gimnazjów, teraz te środki zostaną bezrefleksyjnie i bezwstydnie 
zmarnowane.  
  
Jesteśmy przeciwni późniejszemu rozpoczynaniu przez dzieci szkoły podstawowej, które spowoduje opóźnienie 
rozwoju polskich uczniów. Chcemy, by polskie dzieci miały takie same szanse rozwoju, jak dzieci większości 
krajów Unii Europejskiej, które rozpoczynają naukę znacznie wcześniej. Chcemy, by na dalszych etapach nauki 
polska i europejska młodzież miała równy start w dorosłe życie. Źle przygotowana „reforma” systemu edukacji 
osłabi szanse przyszłych absolwentów z Polski, pociągając za sobą negatywne skutki społeczne i cywilizacyjne.  
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