Notatka ze spotkania delegacji Komitetu Nauk o Literaturze z
przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej 6 III 2017

W odpowiedzi na list Komitetu Nauk o Literaturze z 17 I 2017 roku, wyrażający sprzeciw
wobec lekceważenia głosu środowisk naukowych w sprawie reformy edukacji,
przedstawiciele ministerstwa zaproponowali spotkanie 6 marca 2017 w siedzibie MEN.
W rozmowach udział wzięli: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu w MEN. Ze strony Komitetu Nauk o Literaturze uczestniczyli: prof. dr
hab. Krzysztof Kłosiński, UŚ, przewodniczący KNoL PAN, dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ,
przewodnicząca Komisji Edukacji KNoL PAN oraz członkowie Komisji Edukacji KNoL PAN: dr
hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ i IBE, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, UŚ; prof. dr hab. Maria
Kwiatkowska-Ratajczak, UAM; prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, KUL. W spotkaniu
uczestniczyła także dr Wioletta Kozak, sekretarz zespołu opracowującego podstawę
programową do języka polskiego, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego CKE.
Przedmiotem zainteresowania osób reprezentujących PAN były następujące kwestie: tryb
prac nad podstawą programową do ośmioletniej szkoły podstawowej; konsultacje z
ekspertami podczas tworzenia projektu podstawy programowej do szkół
ponadpodstawowych, siatka godzin w szkołach ponadpodstawowych, w której, w wyniku
reformy, zmniejszono liczbę godzin przeznaczonych na język polski, stan prac nad nowymi
standardami kształcenia nauczycieli, a także projekty systemowego dokształcania
praktykujących nauczycieli.
Przedstawiciele KNoL wyrazili niepokój w związku z brakiem przekonującego uzasadnienia
działań reformatorskich, pośpiesznym trybem ich wprowadzania, anonimowością zespołów
pracujących nad nowymi podstawami programowymi i lekceważeniem głosu środowisk
eksperckich.
Delegacja z PAN nie uzyskała odpowiedzi na pytania dotyczące zespołu reformatorów i ich
konsultantów (zakresu ich kompetencji i dziedzin, które reprezentują). Jako przyczynę
anonimowości przedstawiciele MEN podali obawę o bezpieczeństwo osób zaangażowanych
w prace reformatorskie.
Pani Minister nie wykluczyła możliwości konsultacji Zespołu pracującego nad podstawą
programową do szkół ponadpodstawowych z członkami Komitetu Nauk o Literaturze (tak jak
miało to miejsce w pracach nad projektami poprzedniej podstawy), jednak decyzję uzależniła
od woli Zespołu.
W sprawie siatki godzin pani Minister stwierdziła, że wprowadzona liczba godzin języka
polskiego jest wystarczająca, natomiast w razie potrzeby może ją zwiększyć dyrektor szkoły
w ramach puli godzin, które pozostają w jego dyspozycji.

W kwestii kompleksowego systemu szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego Minister
Anna Zalewska zapewniła o trwających pracach specjalnego zespołu do spraw statusu
zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Zaznaczyła też, że doskonalenie zawodowe
nauczycieli powinno się odbywać wyłącznie na uczelniach wyższych. Zapowiedziała ponadto,
że w marcu lub kwietniu przedstawione zostaną pierwsze projekty systemu szkoleń, a w
czerwcu – odbędzie się debata ze środowiskiem akademickim na temat potrzeb
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Delegacja PAN nie otrzymała odpowiedzi na pytanie, jaki jest obecny status prawny związany
z kwalifikacjami przyszłych nauczycieli i niezgodnością obowiązujących standardów
uniwersyteckiego kształcenia ze zmianami wynikającymi z reformy strukturalnej szkolnictwa.
W odpowiedzi na pytanie o współpracę w tym zakresie między MEN a MNiSW, sugerowano
skierowanie pytań do Ministra Jarosława Gowina.

