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RECENZJE

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jaroslav Veteska, Promëny skolniho vzdëlâvâni v  biodrom- 
âlnim kontextu, Verlag Dashöfer, Praha 2011, ss. 178.

Przedm iotem  zainteresowania recenzowanej przeze mnie książki jest 
analiza przem ian zachodzących w polityce oświatowej Czech na tle polityki kra
jów Unii Europejskiej z uwzględnieniem obecnej sytuacji w zakresie podejścia 
nauczycieli do uczniów ze specjalnymi potrzebam i edukacyjnymi w różnych 
typach szkół. D odatkow ym  elem entem  interesującym A utora jest prezentacja 
nauczycielskich potrzeb w zakresie zmian strukturalnych i programowych, w 
tym integracji uczniów ze specyficznymi potrzebam i edukacyjnymi.

W alorem omawianej książki jest niewątpliwie nie tylko ważny w sensie 
pedagogicznym problem  badawczy, ale również interesujące polskiego odbiorcę 
omówienie obecnych założeń czeskiej polityki oświatowej w zakresie dydak
tycznych rozwiązań służących uczniowi. A utor umiejętnie łączy zagadnienia z 
zakresu dydaktyki, polityki oświatowej oraz pedagogiki porównawczej.

Rozwiązania systemowe w dziedzinie edukacji w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej charakteryzują się ogrom ną różnorodnością. T rudno dziś szu
kać jednego kierunku reform, czy też jednego m odelu edukacyjnego, który 
m ógłby być upowszechniany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pom ysł 
stworzenia takiego „m odelow ego” systemu oświatowego byłby zresztą uważany 
nie tylko za utopijny, ale wręcz niezgodny z założeniami edukacyjnymi Unii, 
wspieranej w tym względzie przez Radę Europy. Obie te instytucje w dokum en
tach „Edukacja dla E uropy” oraz „Edukacja Europejska” wyraźnie wskazują na 
konieczność wspierania tego, co narodowe, charakterystyczne dla każdego z 
systemów oświatowych krajów Unii Europejskiej, oparcia polityki oświatowej na 
tradycji historycznej każdego z krajów członkowskich. Zatem  trudno dziś ocze
kiwać, iż w najbliższym czasie różnorodność edukacyjnych rozwiązań zniknie 
bądź zostanie zastąpiona jakimś pom ysłem  unifikacji w zakresie systemowym i 
programowym, choć oczywiście m ożna wskazać pewne rozwiązania prioryteto
we, na które zwraca się szczególną uwagę. Są nimi przede wszystkim: równość 
szans edukacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do emigrantów, niepełnospraw 
nych i osób w jakikolwiek sposób znajdujących się na tzw. obrzeżach edukacyj
nych, popraw a jakości kształcenia na wszystkich szczeblach, propagowanie n o 
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wych technologii w edukacji zwłaszcza nauczycielskiej oraz kształcenie dla p o 
koju i demokracji, k tórem u towarzyszyć ma poznanie wzajemne pom iędzy na
rodam i Europy. Jaka zatem jest oświata w krajach Unii Europejskiej i jakie za
chodzą w niej zmiany i jak na tle polityki edukacyjnej E uropy kształtuje się o b 
raz czeskiej oświaty? N a te i wiele innych ważnych pytań czytelnik może znaleźć 
odpowiedź w książceJaroslava Veteśki. N iem al wszystkie punkty przedstawionej 
w książce diagnozy europejskiego szkolnictwa znajdują swoje mniej lub bardziej 
pełne odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji czeskiej oświaty. I w Czechach b o 
wiem mamy do czynienia ze zróżnicowanymi wskaźnikami scholaryzacji na p o 
szczególnych szczeblach zinstytucjonalizowanego kształcenia, przy czym szcze
gólnie niekorzystne są te wskaźniki w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia zawodowego. I w Czechach odnotowujem y spadek liczby dzieci 
objętych opieką przedszkolną i olbrzymie kłopoty z utrzym aniem  sieci małych 
szkół.

Pierwszą, a zarazem najbardziej zmienną, tendencją przem ian oświaty cze
skiej jest dążenie do upowszechnienia kształcenia, zwłaszcza ogólnego, na p o 
ziomie maturalnej szkoły średniej oraz rozbudow a studiów wyższych. Druga 
tendencja dotyczy kształcenia i doskonalenia nauczycieli. N a tym polu coraz 
większą rolę zaczynają spełniać akademickie uczelnie wyższe, nawiązujące przy 
tym ścisłą w spółpracę — głównie w zakresie doskonalenia — ze szkołami ćwiczeń 
jako terenem  tzw. „warsztatowego” kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 
W zrasta również liczba szkół różnych szczebli i typów, organizujących sam o
dzielne doskonalenie nauczycieli, w czym niektórzy pedagodzy dostrzegają p o 
żądany kierunek „oddalonego” reform owania oświaty.

Doceniając znaczenie wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej 
dla w szechstronnego rozwoju uczniów oraz racjonalnego kształtowania ich dal
szych dróg szkolnych, zmierza się do objęcia tym wychowaniem większej niż 
dotychczas liczby dzieci, a także do podnoszenia poziom u nauczania początko
wego, m.in. poprzez propagowanie tzw. m etod aktywnych. Ta tendencja, trzecia 
z kolei, idzie w parze z coraz większym udziałem  w kształceniu — także na wyż
szych jego szczeblach — nowoczesnych środków technicznych i informatyzacją 
procesu kształcenia. Entuzjaści tych środków skłonni są nawet wierzyć, że ich 
pełne wykorzystanie w procesie kształcenia pozwoli m.in. „odszkolnić” ów p ro 
ces, zindywidualizować go w nieosiągalnym w konwencjonalnej szkole stopniu, 
podnieść jego efektywność, pobudzić aktywność poznawczą, słow em  — prze
kształcić tradycyjny m odel oświaty w m odel generatywny, nieodzowny w naszej 
epoce. To tendencja czwarta. P iątą wreszcie tendencją jest dążenie do nadania 
procesowi kształcenia charakteru procesu ustawicznego, trwającego przez całe 
życie. To właśnie dążenie podniesiono w Czechach do rangi głównej dyrektywy. 
Jej propagatorzy są bowiem  przekonani, że człowiek współczesny musi się 
uczyć perm anentnie, od dzieciństwa do późnej starości, najpierw w szkole i in 
nych placówkach edukacyjnych, a następnie w drodze samokształcenia. Aby
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stało się to jednak możliwe, należy stworzyć dzieciom, młodzieży i dorosłym  
odpowiednie warunki strukturalne, program owe i organizacyjne, pozwalające np. 
przerywać naukę, kiedy staje się to  konieczne i ponow nie ją podejmować w 
sprzyjających tem u okolicznościach.

Pod wieloma względami rozwiązania stosowane w czeskim systemie 
oświatowym m ogą stanowić cenny przykład dla debaty o kształt rozwiązań sys
temowych dotyczących kształcenia toczącej się w Polsce. Interesujące są rów 
nież uwagi A utora dotyczące rozwiązań czeskich, które z perspektywy polskiego 
czytelnika m ogą być postrzegane jako bardziej elastyczne i dostosowane do 
wskazań nowoczesnej polityki edukacyjnej — uwzględniającej zalecenia różnico
wania i indywidualizacji ścieżek rozwoju ucznia. Jak twierdzi Autor, jeśli system 
edukacji jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom  edukacji w jak największej 
liczbie szkół, to m ożna uważać tę kwestię za jedną z oznak dojrzałości i sku
teczności rozwiązań systemowych. Interesujące zagadnienia są zaprezentowane 
w czytelnej formule edytorskiej, bogato ilustrowane przykładam i oraz analizą 
autorską, co istotne towarzyszy im również obszerne streszczenie w języku an
gielskim, co znakomicie ułatwia zapoznanie się z treścią książki, nawet osobom  
nie władającym biegle językiem czeskim.

„(...)  D zieła (odbudowy i przebudowy szkolnictwa- przyp. własny) nie 
m ożna pomyślnie dokonać w izolacji od świata. T o  prawda, że szkolnictwo każ
dego kraju winno być przede wszystkim przystosowane do jego własnych wa
runków i potrzeb. Ale praw dą jest również to, że zamknięcie się w kręgu w ła
snych trosk i kłopotów , a choćby nawet w jednym kręgu myśli, nie sprzyja szyb
kiemu znalezieniu dróg właściwego rozwoju, że niebezpiecznie jest odgradzać 
się od wielkich kuźni myśli ludzkiej. Chcąc mieć szeroki oddech, chcąc uniknąć 
powtarzania tych samych term inów  i zwrotów, które straciły już swą żywotność, 
trzeba wiedzieć, co się na świecie dzieje — nie po to, aby niewolniczo naślado
wać, lecz po to, aby tworzyć na współczesnym  poziomie i w sposób godny na
szych wielkich tradycji” .1 Tak Profesor Bogdan Nawroczyński rozpoczynał 
książkę „O  szkolnictwie francuskim” wydaną w roku 1961. Ta myśl może jed
nak stanowić konkluzję recenzowanej książki, dotyczącej przem ian oświaty i 
szkolnictwa wyższego naszych południow ych sąsiadów. Wiedza komparaty- 
styczna może nam  nie tylko pom óc w zrozumieniu własnych problem ów, ale 
stanowić przyczynek do ich rozwiązywania.

1 B. Nawroczyński, O szkolnictwie francuskim, PW N , W arszawa 1961, s.6.
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