Bogusław Śliwerski - Publikacje

Ped@gog w blogosferze - II
2008/2009
Autor: Bogusław Śliwerski

ISBN: 978-83-7587-242-2
Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętośd 310 stron, Oprawa miękka, klejona, folia
matowa

Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury
pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w
blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji
obywatelskiej na przejawy życia społeczno-politycznego w naszym
kraju. Te teksty pomagają zrozumied rzeczywistośd, poznad źródła
opisywanych przypadków, budzą zwątpienie w szczerośd obietnic
władz, sprzeciw przeciwko wypaczeniom czy przedmiotowemu
traktowaniu wyborców/ obywateli są wreszcie naturalną reakcją na
przejawy zła, głupoty, cynizmu, obłudy czy fałszu. Nie brak w nich
wielu empatycznych reakcji Autora, pomagających tym, którzy
szukają swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Trudno przejśd
obojętnie wobec zapisów z dziennika Pedagoga/Naukowca/Rodzica. Na pewno warto je
zweryfikowad z własnymi odczuciami.
Kolejna publikacja dziennika jest kontynuacją obserwacji, spostrzeżeo, reakcji krytycznych i
pozytywnych Autora na otaczającą nas pedagogiczno- społeczną rzeczywistośd. Reakcją
ważną i potrzebną. Warto po dziennik sięgnąd, by lepiej poznad i zrozumied to, co się wokół
nas dzieje, podjąd dyskusję z Autorem w kwestiach spornych i wspierad w walce o prestiż i
jakośd zawodu nauczyciela akademickiego, godnośd studenta, nauczyciela, dziecka.

Fragment
piątek, 5 grudnia 2008
Konstruktywistyczne nadzieje
Konstruktywiści powiadają, że świat jest taki, jakim go sami kreujemy, toteż
postanowiłem się przyjrzed temu, co w ostatnich dniach wykreowano w sprawie reform czy
zmian oświatowych. Najpierw utkwił w mojej pamięci tytuł wywiadu z Katarzyną Hall, która
miała powiedzied Renacie Czeladko z „Rzeczpospolitej” (2008, nr 25/11, s. A5), że „od 2009
roku łagodnie zmieni polską szkołę”. Pobrzmiewa w tej wypowiedzi typowe dla władz
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centralnych przekonanie, że jak minister coś zadekretuje, to tak się stanie. Nie ulega dla
mnie wątpliwości, że nastąpiła już istotna zmiana retoryczna, bowiem – w odróżnieniu od
ministra Romana Giertycha – pani minister chce oświatę zmieniad łagodnie, czyli
ewolucyjnie, przyjaźnie, otwarcie i z nadzieją. To, co ją łączy z wszystkimi
postsocjalistycznymi ministrami edukacji narodowej – z pominięciem pierwszego szefa tego
resortu w wolnej Polsce, którym był Henryk Samsonowicz – to przeświadczenie o własnym
wpływie na cały system oświatowy. Uprzejmie proszę doradców pani minister o zmianę tego
podejścia na wspólnotowe, bo jak się polskiemu nauczycielowi mówi, że będzie on jedynie
narzędziem w rękach władzy lub przedłużonym jej ramieniem, to bardzo szybko władze
przekonają się o jego oporze. Niestety, niczego pani minister nie zmieni w polskiej szkole,
jeśli tych zmian nie zinterioryzują nauczyciele i rodzice uczniów. Zinterioryzują – to znaczy
zidentyfikują się z nimi tak głęboko umysłowo i emocjonalnie, że potraktują je jak własne,
angażując się w ich realizację nie ze strachu przed utratą miejsca pracy czy w nadziei na
uzyskanie pożądanej gratyfikacji osobistej. Warto zatem w ramach upowszechnianego
modelu przyjaznej i otwartej szkoły zastąpid w dialogu z nauczycielami fenomen własnego ja
– kategorią my.
Ministerstwo postanowiło pójśd tropem „giertychowych” marzeo i tak zmienid zasady
dopuszczania podręczników do użytku szkolnego, by certyfikat resortu uzyskiwały tylko te,
które będą wydane w miękkich oprawach i możliwie na jak najcieoszym papierze. Wracamy
zatem nie tylko do lewicowych wzorów interwencjonizmu paostwowego w sektorze, który
już dawno przestał byd paostwowym, ale też podtrzymujemy mit ciężaru uczniowskiego
tornistra czy plecaka. Dlaczego pani minister chce powierzad znacznie poważniejsze sprawy
rozsądnym decyzjom władz samorządowych czy samych nauczycieli, a w tym przypadku
uważa, że już im ich brakuje lub zabraknie? Czy rzeczywiście trzeba aż tak karykaturalnej
ingerencji władz edukacyjnych, by rozwiązad tak banalny problem? To może też należałoby
ustalid odgórnie, jakiej grubości i porowatości powinien byd w szkolnych toaletach papier, by
uczniowie nie ranili swoich ciał lub nie wykorzystywali do koniecznych czynności kartek
wyrwanych z dziennika lekcyjnego lub z własnego zeszytu? Dlaczego nie rozwiązuje się
innych problemów wewnątrzszkolnych czy uczniowskich kolejnymi rozporządzeniami władz
centralnych? Proponuję, by jednoznacznym zapisem prawnym ustalid, czy w szkolnych
toaletach mają byd klamki i zamki, czy też nie? Załączam fotografię z jednej z polskich szkół
publicznych, by uwydatnid, w jakich warunkach edukujemy dzieci w zakresie higieny i kultury
osobistej.
Kolejny projekt przygotowywanego w MEN rozporządzenia dotyczy możliwości nauczania
dzieci od klasy IV języków obcych w grupach zróżnicowanych ze względu na poziom
zaawansowania. To teraz nie wolno tak pracowad z dziedmi w szkolnictwie publicznym? To
trzeba czekad na podpis pani minister pod rozporządzeniem, by oczywistą regułę
metodyczną wprowadzid w czyn? A lewica nie oprotestowała jeszcze tego pomysłu? Przecież
to jawna zgoda na prywat(yzacj)ę w szkołach!!! Toż to segregacja i dyskryminacja! To
bezczelne dzielenie uczniów na lepszych i gorszych, na uboższych i bogatszych (w wiedzę i
umiejętności, rzecz jasna)! Na szczęście czuwa nad tym liberalnym bałaganem PiS i ostrzega,
że chod sam pomysł jest w porządku, to nie można go poprzed, „bo w przypadku
przepełnionych szkół może pojawid się problem z ustaleniem grafiku godzin” („Dziennik”
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2008, nr 4/12, s. 5). Oczywiście! Kto ma w szkole grafik, ten rządzi. A jak zgłoszą się do
resortu edukacji matematycy i zechcą – wzorem lekcji z języka obcego – tę zasadę
zróżnicowanego kompetencyjnie podziału zastosowad do kształcenia matematycznego, to
co? Zgodzi się na to resort? Czy może powinni o tym rozstrzygad sami nauczyciele,
konsultując się z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim?
Ale wówczas trzeba by było przyjąd model demokratycznego rozwiązywania problemów
organizacyjnych w szkołach, tylko od czego byłoby ministerstwo? Może od zadekretowania
takiego właśnie podejścia do zmian w edukacji szkolnej…
10 grudnia 2008 * Piotr Saj pisze…
Kapitalny wpis.
Nauczycielom ogranicza się ich autonomię spychając do roli urzędnika. Ważniejsza jest
działalnośd sprawozdawcza, umiejętnośd tworzenia planów, programów i wreszcie ewaluacji
własnych działao niż codzienna praca dydaktyczna.
Dyrekcja rozważa wszelkie działania pod kątem poprawności politycznej, a nauczyciele
ogłupiali przez prace zlecone zamieniają się w bezwolne maszynki do wypełniania raportów.
Przykry to widok gdy o byle głupstwo nauczyciele szukają rozwiązao w necie. Od programu
profilaktycznego po scenariusz jasełek.
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