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SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Bogusław  S liw erski

Konferencje naukowe Komitetu N auk Pedagogicznych PAN  
w  pierwszej połow ie 2012 roku

W  styczniu 2012 roku rozpoczął swoją działalność, w nowym  składzie 
osobowym, Kom itet N auk Pedagogicznych PAN. W  dn. 31 stycznia 2012 r. 
odbyło się pierwsze jego posiedzenie w nowej kadencji, którego część naukowa 
pośw ięcona była analizie miejsca i roli pedagogiki w szkolnictwie wyższym. D e 
batę otworzył referat prof, dr hab. Marii Czerepaniak - Walczak, która pokazała 
w referacie pt. 'Ulokowaniepedagogiki w obsgarge/ obszarach orag masowość ksgtalcenia 
na tym kierunku, z jakimi dylematami musi zmagać się ten sektor polskiej edukacji 
po wejściu w życie nowych ustaw, związanych z reform ą szkolnictwa wyższego. 
W iceprzewodnicząca K N P przedstawiła w spółczesną sytuację pedagogiki jako 
kierunku kształcenia i dyscypliny naukowej w świetle Procesu Bolońskiego. Po 
jej wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja nad zaprezentow aną diagnozą, sform u
łowanymi dylematami, zaproponowanym i rozwiązaniami. Członkowie Kom itetu 
podkreślali takie kwestie, jak m.in.:

1) bałagan, nieczytelność, rozmycie tożsam ości pedagogiki jako kierunku 
kształcenia w wyniku wpisywania jej we wszystkie możliwe obszary życia cz ło 
wieka i społeczeństw a oraz przyklejania do niej nazw innych dyscyplin i subdys- 
cyplin naukowych (prof, dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki):

2) zaskakujące utrzymywanie się paradygmatu pedagogiki instrum ental
nej w naszym kraju (głównie w systemie zarządzania oświatą i szkolnictwem 
wyższym) mimo, iż została ona silnie skrytykowana i odrzucona po 1989 r.; brak 
badań nad losami absolwentów pedagogiki uniemożliwia stwierdzenie o ich ja
kiejkolwiek wartości; zaniechanie badań makrosystemowych, makropolitycznych 
w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego z wyjątkami (prof, dr hab. Kazi
mierz Przyszczypkowski);

3) problem y pedagogiki nie zostały rozwiązane od 20 lat; doktoranci 
studiów pedagogicznych stają się ambasadorami tej nauki i jej „wizytówką” w 
budowaniu autorytetu nauki; bezzasadność fetyszyzowania wskaźników schola- 
ryzacji na poziom ie studiów II stopnia; zaniedbanie przez pedagogów kształce
nia nauczycielskiego w uniwersytetach (prof, dr hab. Teresa Hejnicka-
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Bezwińska);
3) konieczność poszukiwania płaszczyzn do integracji nauk, najpierw w 

ramach subdyscyplin pedagogiki, a następnie z dyscyplinami pokrewnymi peda
gogice czy do prowadzenia badań transdyscyplinarnych; zmniejszanie dysonansu 
między wiedzą naukow ą a praktyką edukacyjną, by doceniać tych, którzy po tra
fią przekładać teorie i modele naukowe na ich praktyczne zastosowanie czy p o 
wszechne zrozumienie. Nie jest dobrze, kiedy zajmowanie się popularyzacją 
wiedzy oceniane jest jako coś gorszego, nieprzystającego pracy naukowców, 
(prof, dr hab. Stefan Kwiatkowski);

4) „rozdrobnienie” pedagogiki, które m a przełożenie na kształcenie spe
cjalistyczne; brak dyskusji o polityce oświatowej; kryzys normatywności, nie
umiejętność przekładania teorii na praktykę (prof, dr hab. M irosław J. Szymań
ski);

5) problem y związane z interdyscyplinarnością pedagogiki (prof, dr hab. 
Maria Dudzikowa) ;

6) kształcąc pedagogów należy zatroszczyć się nie tylko o ich wiedzę i 
umiejętności profesjonalne, ale także przekazywanie im wiedzę z zakresu ma- 
kropolitycznego, m eta teoretycznego czy interdyscyplinarną (pozwalającą reflek
syjnie odnosić się do własnych warunków pracy); konieczność dychotomicznej 
orientacji w kształceniu nauczycieli (wzbogacać ich wiedzę teoretyczną i w ypo
sażać w umiejętności praktyczne); nie m ożna kształcić przyszłych nauczycieli 
bez ich pobytu w „klinikach” - w placówkach oświatowo-wychowawczych (prof, 
dr hab. H enryka Kwiatkowska);

7) Problem  przypisania pedagogiki do obszaru nauk społecznych (prof, 
dr hab. D oro ta  Klus-Stańska);

8) K onieczność zabiegania o zmianę wskaźnika kosztochłonności; usy
tuowanie pedagogiki w naukach społecznych powoduje, że studia na tym kie
runku znajdują się w grupie dyscyplin o najniższej kosztochłonności (1.0) p o d 
czas, gdy studia humanistyczne mają współczynnik 1,5; (dr hab. Krystyna Able- 
wicz, prof. UJ);

9) Problem  przygotowania do parametryzacji wydziału; K N P PAN p o 
winien wypracować profile określonych specjalności; m onitorować losy absol
w entów  pedagogiki (dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US);

10) Problem  konieczności przygotowania merytorycznych argum entów 
na rzecz przypisania pedagogiki do obszaru nauk humanistycznych; jaka jest 
przyszłość pedagogiki? (prof, dr hab .Jerzy  Nikitorowicz);

11) Pedagogika „wpisuje się” w myśl humanistyczną; w naukach spo
łecznych pedagogika może być blokowana przez psychologów (prof, dr hab. Z. 
Kwieciński).

Uczestnicy posiedzenia mogli zatem zorientować się, jak wiele jest nie
uzasadnionej ingerencji władz państwowych w regulację działalności naukowej 
wszystkich środowisk akademickich, która de facto staje się częściowo jej de-
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strnkcją. Także nowa ustawa o Polskiej Akademii N auk zawiera zapisy prawne, 
które poważnie naruszają autonom ię naukowców. K om itet stanął zatem przed 
dylematem, jak działać, by przestrzegając obowiązującego prawa, nie wylać przy
słowiowego dziecka z kąpielą. Rzecz dotyczy kom itetów naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, które powinny być samorządną, współpracującą z wydziałami 
ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup. 
Jak pisze się o nich na stronie PAN: " W  skład komitetów naukowych wchodzą krajowi 
członkowie Polskiej Akademii N auk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi 
reprezentujący szkoły wypyzę, placówki Polskiej Akademii N auk г instytuty paplecpa na~ 
ukowo-badawczego resortów, a takpe przedstawiciele instytucji г organizacji gospodarczych г 
społecznych. Z  racji ich składów, grupujących wybitnych przedstawicieli całego środowiska 
naukowego, komitety naukowe Polskiej Akademii N auk stanowią najbardziej reprezenta
tywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.
Komitety naukowe (...),jako stałe organy Akademii działające przy wydziałach lub bezpo
średnio przy Prezydium P A N , pełnią w głównej mierzę funkcje ciał doradczych i opiniodaw
czych. Podstawowym zpàaniem komitetów naukowych jest oddziaływanie na rozwój danej 
dyscypliny naukowej w skali kraju, integrowanie ośrodków г środowisk naukowych oraz roZ~ 
wiązywanie określonej problematyki naukowej. Szęzęgólne znaczenie ma działalność komite
tów w zpkresie doradztwa, zpkszęzp opracowywanie ekspertyz^ ocen г opinii naukowych dla 
organów administracji państwowej. Wapne znaczenie ma równiej działalność komitetów w 
Zakresie upowszechniania г wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników 
badań naukowych, w tym szęzęgólnie organizacja konferencji г zębrań naukowych oraz inicjo
wanie badań naukowych. Część komitetów prowadzi własne wydawnictwa (czasopisma г 
publikacje zdarte), w których publikowane są prace z  obszaru dyscyplin objętych zakresem 
działania komitetu" 428

K om itet N auk Pedagogicznych należy do jednego z 24 kom itetów  na
ukowych w Wydziale I — N auk Hum anistycznych i Społecznych Polskiej Aka
demii Nauk, obok: Kom itetu H istorii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, 
K om itetu Językoznawstwa, K om itetu N auk Demograficznych, K om itetu N auk 
Ekonom icznych, K om itetu N auk Etnologicznych, Kom itetu N auk Filozoficz
nych, Kom itetu N auk Historycznych, Kom itetu N auk o Finansach, Kom itetu 
N auk o Kulturze, K om itetu N auk o Kulturze Antycznej, K om itetu N auk o Tite- 
raturze Polskiej, K om itetu N auk o Pracy i Polityce Społecznej, K om itetu N auk 
Orientalistycznych, K om itetu N auk Organizacji i Zarządzania, K om itetu N auk 
o Sztuce, Kom itetu N auk Politycznych, Kom itetu N auk Pra- i Protohistorycz- 
nych, Kom itetu N auk Prawnych, K om itetu N auk Teologicznych, Kom itetu 
Psychologii Polskiej, K om itetu Słowianoznawstwa, Kom itetu Socjologii, K om i
tetu Statystyki i Ekonometrii.

428

h t tp : / /w ww .instytucja.pan. p l/index.php?option=com _content& view —article& id=81& Item id=3 
8 odczyt z dn. 31 stycznia 2012 r.

247

http://www.instytucja.pan


Bogusław Sliwerski

D o  nowelizacji Ustawy o PAN w skład powoływanych przez komitety 
zespołów  naukowych, komisji lub sekcji K om itetu m ogły wchodzić również 
osoby niebędące członkam i Komitetu. O d  nowej kadencji jest to niemożliwe. 
Zgodnie z delegacją zawartą w art. 35 ust. 9 Ustawy z dnia 30 marca 2010r. o 
PA N  (Dz. U. N r 96 poz. 619), Prezydium PA N  Uchwałą nr 28/2011 z dnia 26 
maja 2011r. uchwaliło "Regulamin trybu wyborów członków  kom itetów na
ukowych i ich organów" zmieniony uchw ałą nr 32/2011 z dnia 1 lipca 2011r., w 
myśl której członkam i powoływanych zespołów  naukowych m ogą być tylko i 
wyłącznie wybrani na dana kadencję członkowie Komitetu. Funkcjonujące od 
wielu lat zespoły naukowe Kom itetu, tracą swoje podstawy organizacyjnego ich 
usytuowania przy Komitecie czy w Komitecie N auk Pedagogicznych, jako że ich 
członkam i byli - w każdym z zespołów  - najczęściej m łodzi i doświadczeni p ra 
cownicy naukowi, reprezentujący określoną subdyscyplinę nauk pedagogicznych, 
ale nie będący członkam i K N P PAN. W  nazwach zespołów  uwidoczniono ich 
związek z określoną subdyscypliną nauk pedagogicznych. Tym samym zamyka 
się pew na karta w dziejach tej społeczności akademickiej, dla której K N P musi 
znaleźć inną form ułę zaangażowania i kontynuowania zadań istotnie wpływają
cych tak na rozwój subdyscyplin naukowych, jak i ich reprezentantów  różnych 
pokoleń. O d  2012 r. powoływane przez kom itety naukowe zespoły m ogą skła
dać się jedynie spośród członków  Kom itetu i nie m ogą odpowiadać strukturze 
subdyscyplin swojej nauki, ale powinny mieć charakter zadaniowy, problemowy. 
W  świetle wykładni Biura Organizacyjno-Prawnego PA N  - nie przewiduje się 
powoływania w skład owych ciał osób nie będących jego członkami.

Zm ieniła się też struktura władzy w kom itetach naukowych. O rganem  
Kom itetu są Przewodniczący, jego zastępcy oraz Prezydium. Tym samym ze
branie plenarne kom itetu nie jest już zgodnie z aktami normującymi (ustawa, 
uchwały) jego organem. Zebranie plenarne Kom itetu jest podstawowym  ciałem, 
do którego zadań należy przede wszystkim uchwalanie regulaminu i ewentual
nych zmian do niego, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji 
zadań Kom itetu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu 
do zaopiniowania etc. Zakres działania i strukturę kom itetu określa regulamin 
kom itetu, jaki będziemy uchwalać w czasie jutrzejszego zebrania plenarnego 
komitetu. Regulamin ten zatwierdza wiceprezes Akademii nadzorujący prace 
wydziału, z którym  współpracuje kom itet naukowy. Tym samym nie m oże on 
naruszać prawa, które obowiązuje w całej Akademii.

W  dn. 7 m arca 2012 r. odbyło się spotkanie władz Polskiej Akademii 
N auk - reprezentowanych przez jej prezesa - prof. M ichała Kleibera i wicepre
zes M irosławę M arody — z przewodniczącymi wszystkich kom itetów  naukowych 
i problem ow ych PAN. D ebatę otworzył prof. Michał Kleiber, który po in for
m ował nas, że w strukturze PAN działa 95 kom itetów  naukowych i 16 kom ite
tów  problemowych. Podkreślił to, o czym zawsze m ów ią nam  politycy, że: jeste
śmy niezwykle ważnym, trwałym elem entem  życia naukowego i nauki w III RP;
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nie wszystkie kom itety naukowe działały dotychczas w sposób optymalny; były 
już w ub. roku, w ramach projektowanych reform  B. Kudryckiej pom ysły poli
tyków, by ograniczyć liczbę kom itetów  naukowych do 30, a także, by ich składy 
i struktura były ustanawiane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego (sic!) 
oraz, by przewodniczącymi kom itetów nie były osoby po przekroczeniu okre
ślonego wieku życia.

W ładzom  PA N  udało się obronić działalność społeczną naukowców, 
które w czasie prac rządu nad nowelizacją Ustawy o PAN nie zgodziły się na 
powyższe ograniczenia i interwencjonizm państwowy. Przyznam szczerze, że nie 
śledziłem tych procesów  w czasie konstruowanego w minionych dwóch latach 
prawa w naszym kraju, ale jestem zdum iony tym, jak powracają w m entalności i 
legislacji w ładz państwowych socjotechniki władzy autorytarnej, które — na co 
wskazywano w toku spotkania - udzieliły się też kierownictwu PAN. Jak stwier
dził Prezes PAN prof. Michał Kleiber — w ramach reformy nauki i szkolnictwa 
wyższego, w tym także Akademii, coś zmieniło się na dobre i na złe. Udało się 
zachować autonom ię kom itetów  naukowych. N ie wiem, czy to jest zaletą, bo i 
cóż to  za łaska, że władze pozwalają naukowcom  w państwie demokratycznym 
zrzeszać się i działać społecznie? To już jest tak źle w tym państwie, że grozi 
nam  jakiś remake? Czego?

Prezes jednak scedował prowadzenie całej debaty na swoją praw ą rękę, 
jaką jest wiceprezeska PAN prof. M irosława Marody. Jej wprowadzenie do de
baty było z jednej strony rzeczowe, ale także i krytyczne wobec naukowców, 
którzy w jakiejś mierze zawiedli oczekiwania władz PA N , nie dostosowując się 
do obowiązujących już regulacji prawnych. Zacznijmy od danych statystycznych, 
bo te jednak ilustrują pewne zjawiska i tendencje. Przytaczam je za panią wice
prezes. Analiza w yborów do kom itetów naukowych PAN (o wyborach do K o 
m itetu N auk Pedagogicznych PAN pisałem  w: http://sliw erski-
pedagog.blogspot.com /2011/12/kom itet-nauk-pedagogicznych-polskiej.htm l):

N iepokojące jest to, że w wyborach miała miejsce bardzo niska frekwen
cja. Uprawnionych do głosowania było ogółem  11690 samodzielnych pracow 
ników wszystkich nauk, zaś głosow ało jedynie 4.111 (35%)! Jeszcze bardziej 
zdumiewające jest to, że w niektórych kom itetach naukowych I Wydziału N auk 
Hum anistycznych i Społecznych, gdzie jest także Kom itet N auk Pedagogicz
nych, wystarczyły zaledwie 3 głosy, by stać się ich członkiem, G órną  granicę w 
tych wyborach wyznaczała średnio liczba 22 głosujących na danego kandydata. 
N ajniższą frekwencję w yborczą (20%) odnotow ały w tym Wydziale - K om itet 
N auk Historycznych i K om itet N auk Prawnych. Najwyższa frekwencja w ybor
cza miała miejsce w Komitecie N auk Teologicznych, wynosząc 78%. N asz K o 
m itet miał bardzo wysoką frekwencję, choć ta w statystykach pani wiceprezes w 
ogóle się nie pojawiła. Jaki jest skład kom itetów  naszego Wydziału? O tóż zosta
ło  wybranych do wszystkich, 24 kom itetów  nauk I Wydziału 905 naukowców, z 
czego zaledwie 231 stanowią kobiety. W śród nich członkam i PA N  jest 69 p ro fe
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sorów. N a  specjalistów wybrano łącznie 285 osób. D o  kom itetów wybrano 
łącznie ok. 30% nowych członków. Większość w naszym Wydziale, bo 15 p ro 
fesorów, stanowią nowo wybrani przewodniczący kom itetów naukowych. R e
prezentow ane są w 95 kom itetach wszystkie ośrodki akademickie, z czego naj
więcej członków  pochodzi z Warszawy (40 członków), Krakowa (16), Poznania 
(14), Gdańska (7) i Łodzi (5).

Oczywiście, m ożem y zastanawiać się nad pow odam i takich a nie innych 
zmian, jakie nastąpiły w tym procesie. M oim zdaniem, wskaźnik 30% nowych 
członków  jest zgodny z tendencją, na jaką wskazują badacze struktur społecz
nych, stowarzyszeń i organizacji, jako naturalny. N atom iast niepokój może b u 
dzić niska frekwencja, bo  może ona — m oim  zdaniem - świadczyć albo o dezin
tegracji środowisk naukowych, braku więzi między ich członkami, albo o złej 
organizacji w yborów (niedostateczna komunikacja, błędne listy, zły system wy
borczy, który zamiast list wyborczych oferował wyborcom  jedynie możliwość 
podania nazwisk maksymalnie 10 kandydatów), albo o zaniku czy spadku zainte
resowania aktywności społecznej w sytuacji nasilającej się rywalizacji w nauce, o 
środki na jej finansowanie itp.

D opiero w trakcie zadawania pani M. M arody pytań okazywało się, że 
pow ody m ogą tkwić w wielu jeszcze innych czynnikach, jak np.:

- w obniżeniu przez władze Akademii rangi przewodniczącego kom itetu 
naukowego, który jeszcze do minionej kadencji był członkiem  Wydziału PA N , a 
obecnie nim nie jest i nie m a de facto na nic wpływu, ani też w niczym, co wiąże 
się z działalnością własnego W ydziału, nie uczestniczy, bo nie ma do tego p ra 
wa. Tym samym komitety naukowe zostały odcięte od struktur Akademii;

- w radykalnym osłabieniu możliwości działania kom itetów  naukowych 
w państwie, skoro nie dysponują one żadnym budżetem  na finansowanie swoich 
statutowych działań. Jedyne, co jest finansowane, to posiedzenia członków  ko 
m itetów i ich prezydiów oraz niezwykle skromnie, na poziom ie poniżej jakiej
kolwiek granicy kulturowej - wydawane przez nie czasopisma. Wiele z nich p rze
stało istnieć właśnie z pow odu braku funduszy.

- zbyt daleko posunięta centralizacja Akademii, która sprowadza się do: z 
jednej strony ustawowego określenia bardzo szerokiego zakresu możliwych dzia
łań kom itetów  naukowych, a z drugiej strony do traktowania ich - jak pow ie
dział jeden z przewodniczących — „jak małych dzieci, którym  się nie ufa, które 
się nieustannie kontroluje i rości od nich aktywność, bez m.in. finansowego 
wsparcia.

W ypowiedź wiceprezes PA N  już na samym początku tego spotkania by
ły w duchu wysoce formalistycznym, bo ostrzegającym przewodniczących kom i
tetów  naukowych przed czekającą kom itety kontrolą N IK -u , co wywołało nie 
tylko uśmiech, ale i wątpliwość, czy aby nie nastąpiło skonfrontowanie ról władz 
Akademii ze społecznym  ruchem  intelektualnym członków  komitetów, ale i 
wielu naukowców współpracujących z nimi od szeregu lat. Poinform ow ano
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wszystkich, że władze państwowe zamierzają kontrolować i już to czynią, zgod
ność dokum entów  działalności kom itetów  naukowych z ustanowionym  prawem 
(np. Ustawą o PA N , uchwałami władz PAN), W  tle była sugestia, że jak kom ite
ty nie będą działały zgodnie z obowiązującym je prawem, to  będą m ogły być 
rozwiązywane, a przecież w ładzom  państwowym  tylko o to chodzi, by zlikwi
dować PAN w ogóle, lub co najmniej ograniczyć liczbę jego kom itetów nauko
wych. Wypowiedź zabrzmiała groźnie: „Kancelaria Prem iera kwestionuje tryb 
wyborów w niektórych kom itetach i będzie sprawdzać, czy regulaminy działal
ności kom itetów  są zgodne z praw em ”. M ało tego, nie wolno pisać w planach 
działania kom itetów, że zamierza się opracować jakąś strategię, gdyż to pojęcie 
jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla rządu. M ożna co najwyżej opracow y
wać projekt strategii... . Śmieszne. I tyle. Inaczej nie m ożna tego skomentować, 
jak tylko światem Mrożka, który powraca na scenę akademickiego życia.

Uchwały kom itetów  są nieważne, jeśli nie został zatwierdzony przez 
władze PAN Regulamin ich działalności. D o  dnia dzisiejszego na 24 kom itety z 
Wydziału I zostały już przedłożone do zatwierdzenia regulaminy 12 z nich (w 
tym naszego Komitetu), w tym 8 pow inno wprowadzić poprawki, a tylko jeden 
jest już zatwierdzony. Pozostałe są w trakcie analiz prawnych. Zdaniem  wice
prezes PA N  przekazany kom itetom  szablon regulaminu miał być jedynie p o m o 
cą do ich konstruowania, by uwzględnione w nim zostały najistotniejsze kwestie. 
Kom itety m ogą jednak wprowadzać własne ich konstrukcje, byle tylko wszystkie 
zapisy były zgodne z prawem. Wybierani do kom itetów naukowych w czasie 
posiedzeń wyborczych specjaliści nie pow inni być tymi, którzy kandydowali do 
kom itetu, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą wyborów. Nie po to  w prowadzono 
zapis w Ustawie o PAN, by m ożna było włączać do prac kom itetów  naukowych 
tzw. specjalistów na zasadzie uzupełnienia składu o tych, którzy się do niego nie 
dostali w ramach tajnych wyborów. Profesorowie pytali jednak — to, spośród 
kogo mieliby rekrutować owych specjalistów, jak nie z własnego środowiska? 
Nie m a odpowiedzi na to pytanie. Być może mieliby nimi być np. politycy, 
przedstawiciele gospodarki itp.? Tylko, po  co? — pytali przewodniczący kom ite
tów  naukowych. My wiemy, co i jak chcemy realizować.

Największy zatem spór wywołała kwestia w yborów wspomnianych spe
cjalistów oraz struktury organizacyjnej kom itetów  naukowych. W iceprezes PAN 
prof. M. M arody podała definicje — sekcji, komisji i zespołów , zgodnie z którymi 
składy kom itetów  naukowych będą zatwierdzane przez władze PAN. Tu dopie
ro okazał się widoczny jak na d łoni autorytarny centralizm. W ładze PA N  nie 
mają co robić, tylko będą zatwierdzać składy wyłanianych w kom itetach struk
tur, b y ... nie znalazły się w nich niepow ołane osoby. Podaję te kuriozalne — z 
mojego punktu widzenia — definicje, bo  przecież doskonale wiemy, że wszystko 
w tym zakresie jest tylko i wyłącznie kwestią um owy społecznej, a nie odgórnej 
decyzji w odniesieniu do ciał społecznych w polskiej nauce.

Sekcja jest przeznaczona dla stałych ciał komitetów, w sytuacjach wyma
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gających podjęcia specyficznych zadań w ramach subdyscypliny naukowej. K o 
misja jest dla stałych ciał komitetów, które są powoływane spośród członków  
kom itetu celem realizacji powtarzających się cyklicznie zadań np. komisja ds. 
nagród, komisja ds. w yborów itp. Zespoły powoływane są na określony czas do 
realizacji określonych zadań, które wymagają ich zdefiniowania i określenia ich 
finalnych produktów . T u  dopuszcza się możliwość kooptacji osób spoza cz łon 
ków kom itetu naukowego, które jednak z tego tytułu nie zyskują statusu członka 
komitetu. W  świetle art. 36 ustawy o PAN, to są struktury zadaniowe, które nie 
m ogą odpowiadać towarzystwom naukowym czy zespołom  badawczym, ale są 
to  ciała opiniodawcze, inicjujące i upowszechniające osiągnięcia naukowe danej 
dyscypliny.

Jak się okazuje, organ PA N  może nałożyć na kom itet naukowy — zgod
nie z art. 36.ust.3. zadanie związane z dokonaniem  oceny rozwoju dyscypliny 
naukowej. Zdaniem  prof. M. M arody warto, by komitety podjęły się tego zada
nia, zakreślając nawet „białe plamy” na mapie własnej dyscypliny naukowej. 
K onieczna jest też w pracach kom itetów systematyczna aktualizacja danych na 
stronie internetowej PAN. Zgodnie z art.36.ust.2. każdy z kom itetów  nauko
wych zostanie oceniony jesienią2013 r. W ładze Pan opracują jednak kryteria tej 
oceny, żeby były one względnie jednolite dla wszystkich jednostek. Jak zazna
czyła wiceprezes PAN — na pew no ocenie będzie podlegać poziom  realizacji 
ustawowych zadań komitetów. Niezwykle ważne jest to, by głos kom itetów na
ukowych był słyszalny, doniosły, znaczący, przyczyniając się zarazem do presti
żu naukowego PA N . Dyskusja nad tymi kwestiami była niezwykle gorąca. Zada
jący pytania lub komentujący wypowiedź prof. M. M arody podnosili następujące 
kwestie:

- konieczne jest ujednolicenie trybu wyborczego do kom itetów nauko
wych i problem owych PAN. N ie może być tak, że do kom itetów  naukowych 
wybierano ich członków  w tajnych i powszechnych wyborach, natom iast do 
kom itetów  problem owych dziekani zgłaszali „swoich” kandydatów. Źle to 
świadczy o w ładzach PA N , które stworzyły pozaustaw ow ą ścieżkę dostępu do 
członkostw a w kom itetach problem owych PA N  z pominięciem opinii środo
wisk naukowych.

- zadziwiający był w trybie wyborczym obowiązek wpisania przez wy
borców  maksymalnie 10 nazwisk kandydatów. To nie jest demokratyczna p ro 
cedura, gdyż wyborcy powinni mieć prawo podkreślania lub skreślania na wy
drukowanych listach wyborczych;

- skandaliczny jest formalizm w działaniach władz PAN w stosunku do 
kom itetów  naukowych. Narusza to  ich autonomię. N onsensow ne jest tworzenie 
kolejnych dokum entów, biurokratycznych wymogów, które w niczym nie służą 
jakości pracy komitetów, a są jedynie wygodnym zabiegiem pozyskiwania da
nych przez władze PAN do oceny ich działalności. Kręcimy się w okół własnej 
osi, produkując papiery dla czynników władzy. Zapom ina się o tym, że działal
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ność kom itetów naukowych m a charakter społeczny, traktując ich członków  jak 
„m ałe dzieci”, które nieustannie należy kontrolować. To jest niepoważne. Z 
jakiego to tytułu aktywność społeczną władze usiłują obciążać coraz większymi 
obowiązkami i zwiększając w stosunku do naukowców poziom  kontroli ich p ra 
cy, standaryzacji, zabierając im tym samym czas na prowadzenie własnych badan 
naukowych, a nie dostrzegając społecznego zaangażowania. Przewodniczącego 
kom itetu traktuje się jak dystrybutora dokum entów, a nie podm iot, który ma 
skupić się na integracji własnego środowiska naukowego w okół najważniejszych 
spraw dla reprezentowanej dyscypliny naukowej. Przewodniczący kom itetów 
protestują przeciwko takim procedurom ;

- władze PA N  wysyłają sprzeczne sygnały. Z jednej strony upom inają się 
o działania integrujące naukowców w i przy poszczególnych komitetach, a z 
drugiej strony zabraniają włączania osób, które nie są członkam i kom itetów 
naukowych;

- PAN nie m a żadnej polityki wobec czasopism, które są wydawane 
przez poszczególne komitety naukowe. Nie dokonuje ich oceny, bo ta — jak 
m ówiła prof. M. M arody - pow inna mieć miejsce w strukturze każdego kom ite
tu, by zachować w tym względzie jego autonomię. PAN nie ma jednak środków 
finansowych na wydawanie czasopism naukowych. Pojawia się zatem propozy
cja, by najstarsze czasopisma PA N  poddać digitalizacji tak, by były dostępne w 
Internecie. Redakcje pozostałych będą  musiały jakoś sobie poradzić z pozyski
waniem pieniędzy na ich wydawanie, gdyż PA N  ma bardzo niski budżet na to 
zadanie, przy tylu kom itetach naukowych. Tymczasem finansowane jest wyda
wanie przynajmniej jednego tytułu każdego z komitetów. M oim zdaniem, p o 
winniśmy przygotować uzasadnienia merytoryczne i finansowe do objęcia przez 
PA N  inne jeszcze czasopisma pedagogiczne z zapewnieniem im środków poza 
PAN.

W iceprezes PA N  odpierając zarzuty uczestników tego posiedzenia 
stwierdziła, że jej osobiście taki poziom  biurokratyzacji nie jest do niczego p o 
trzebny, gdyż tez wolałaby mieć mniej pracy, ale musi traktować swoją rolę jak 
urzędnik państwowy. N o  cóż, mogliśmy tylko wyrazić współczucie z tego p o 
wodu. Nie zamierzamy jednak traktować swojej służby w kategoriach submisji 
wobec powyższych oczekiwań władz tym bardziej, gdy poinform ow ano nas, że 
rząd wcale nie czeka na nasza pracę. Najchętniej by nas rozwiązano, a zatem 
lepiej, żebyśmy byli uważni w tym co czynimy. Ucieszyła natom iast opinia wice
prezes, że w nowych okolicznościach prawnych działalności kom itetów  należy 
uczynić wszystko, co możliwe, by nie wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą, a 
zatem  by ocalić wszystkie te inicjatywy i grupy, które działały w poprzedniej 
kadencji na nieco innych zasadach prawnych. Tym samym m ożna spokojnie 
prowadzić pod  patronatem  K om itetu N auk Pedagogicznych PA N  pow ołane 
wcześniej zespoły i powoływać nowe, nawet doraźne, których członkam i — choć 
bez statusu członków  K N P PA N  — m ogą być zainteresowani aktywnością i
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w spółpracą naukowcy!
Zdaniem  władz PA N  komitety naukowe m ają w sytuacji nędzy finanso

wej uruchamiać „mądre głowy”, które postrzegają realia i m im o to podejm ą się 
działań na rzecz podnoszenia na coraz wyższy poziom  prestiżu własnej dyscy
pliny naukowej i jej środowiska. N a jaki rodzaj działalności kom itetów  nauko
wych są gwarantowane środki budżetowe? N a wydawanie czasopism, publikacji 
zwartych, organizację konferencji naukowych i ekspertyzy. Jeśli jednak spojrzy
my na wydatkowane na te cele środki w 2011 r., to  największą część pochłania 
wydawanie czasopism (ok. 472 tys. zł) i organizacja konferencji oraz posiedzeń 
kom itetów  naukowych (215 tys. zł). N a pozostałe zadania są dosłownie grosze — 
na publikacje zwarte wszystkich kom itetów  ok. 29 tys. zł; na ekspertyzy 25 tys. 
zł., a na inne zadania tylko 3 tys. zł. M imo tej mizerii finansowej okazało się, że 
kom itety nie wydały środków, jakie były ujęte w planie budżetowym. Trzeba 
było oddać do budżetu ok. 500 tys. zł. To oznacza, że te komitety, które ubiega
ły się o dofinasowanie określonego zadania i otrzym ały negatywną opinię, p o 
winny odwoływać się od niej, gdyż pod  koniec roku zawsze zostają jakieś środki, 
które m ożna by było na nie przeznaczyć. Spotkanie z przewodniczącymi kom i
tetów  naukowych i problem owych odbywało się w Sali Tustrzanej Pałacu Sta
szica w Warszawie. N iektóre „lustra” były krzywe.

Drugie posiedzenie K om itetu N auk Pedagogicznych PAN odbyło się w 
dn. 24 kwietnia 2012 r. i poświęcone było sytuacji polskiej oświaty. Pierwsza 
część obrad dedykowana była Jubilatowi — prof, dr hab. M irosławowi Józefow i 
Szymańskiemu z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który obchodził 
swoje 70 urodziny. W  imieniu w łasnym oraz zgrom adzonych członków  K om i
tetu N auk Pedagogicznych PA N  złożyłem  Profesorowi wyrazy wdzięczności za 
to, czego już dokonał w nauce, jak i przekazałem  najserdeczniejsze życzenia, by 
było tego jeszcze więcej — zdrowia, sił twórczych, życzliwości i szczerej 
wdzięczności, kolejnych dzieł, nowych uczniów oraz w spółobecności z nami, z 
akademicką oraz oświatowo-wychowawczą społecznością pedagogów w naszym 
kraju. Jesteśm y bowiem  zaszczyceni godnością naukow ą i wyjątkową osobow o
ścią Profesora, który wnosi w nasze pedagogiczne życie to, co służy tradycji i 
nowoczesności, tworzy ład i pozwala w chaosie strzec ponadczasowych w arto
ści.

D rugą część obrad otworzył mój referat - w zastępstwie za prof. Marię 
Dudzikową, która z ważnych pow odów  rodzinnych nie m ogła przyjechać do 
Krakowa - poświęcony polityce nasilającego się i toksycznego centralizmu edu
kacyjnego w Polsce. Spojrzenie na system oświaty z perspektywy pedagogiki 
krytycznej uświadamia nam, że jest to nie tylko system organizowania przez 
różne podm ioty procesów  uczenia się, wychowania i autoedukacji, ale także jest 
on przestrzenią międzyludzkich interakcji w toku procesów  poddawanych sko
rum pow anem u ekonomicznie i administracyjnie imperatywowi pedagogicznej 
struktury instytucji m akro-m ezo- i mikrooświatowych. Ekonomizacja, biurokra-
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tyzacja, ideologizacja i masowa kultura zniekształcają te systemy, ograniczając i 
tak już labilną wolność pedagogiczną różnych organów szkolnych. W ypowiedzi 
polityków oświatowych w różnych okresach transformacji systemowej uświa
dom iły mi, że nie tylko w tak krytykowanym okresie transform acji społeczno- 
politycznej III RP m ożna odczytać u przedstawicieli władzy parlamentarnej, 
samorządowej i rządowej ideologiczne zniekształcanie różnie stanowionego 
sensu edukacji i wychowania.

Badania w nurcie krytycznej teorii kształcenia są ukierunkowane nie tyl
ko na funkcjonowanie władz oświatowych, ale i sposoby pełnienia ról i zadań 
przez nauczycieli, uczniów, rodziców czy inne osoby, które doświadczają (roz
poznają) w rzeczywistości dydaktycznej (o-)presji od przedszkola po szkołę 
wyższą jako sprzeczność, wymagającą odpowiedzi na pytanie o ich przyczyny. 
Takie podejście w pedagogice obejmuje sferę interakcji międzyludzkich ukierun
kowanych na uwolnienie jednostek spod panujących w instytucjach edukacyj
nych stosunków dominacji, m echanizm ów selekcji i pozbaw ionego racji etycz
nych panowania oraz ograniczeń rozwojowych czy samorealizacyjnych. Jej 
szczególna funkcja polega na poddawaniu krytycznej analizie makropolityki 
oświatowej oraz stanu instytucji edukacyjnych i środowisk socjalizacyjno- 
wychowujących z perspektywy obecnej w nich przem ocy i nieuzasadnionej w ła
dzy.

Prof. Czesław Banach dokonał analizy dotychczasowych strategii refor
mowania oświaty oraz wykorzystywania w niej różnych modeli pedagogiki re
form. Prof. D oro ta  Klus-Stańska zastanawiała się nad tym, czy nie powinniśmy 
zacząć martwić się stanem  kształcenia polskich nauczycieli w wyższym szkolnic
twie publicznym i prywatnym, które w ogóle nie podlega w tym zakresie żadnej 
kontroli, w związku z czym, każdy robi, co chce i jak chce. Zaczyna dominować 
zbiurokratyzowania i infantylizująca form uła kształcenia kandydatów do tego 
zawodu. Tymczasem nasze dzieci - m ówiła D . Klus-Stańska- spędzają z nauczy
cielami więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, a zatem nie pow inno nam - 
rodzicom  być obojętne, kto, jak i na podstawie czego uczy i socjalizuje nasze 
dzieci. Edukacja toksycznego nauczyciela m oże być dla m łodych pokoleń ja ło
wa, nieskuteczna, pow ierzchow na itp. A zatem i szkoła z źle wykształconym 
nauczycielem m oże być szkodliwa dla przebywających w niej pod  przymusem 
uczniów.

O  tym, że w szkołach powszechnych i publicznych dzieci są niewystar
czająco dobrze edukowane najlepiej świadczy szara strefa naszego rynku, czyli 
udzielanie uczniom  korepetycji, często przez ich własnych nauczycieli, jak i p o 
syłanie dzieci przez rodziców na różnego rodzaju kursy czy dodatkowe zajęcia. 
Gdańska profesor zwróciła także uwagę na to, że w kształceniu przyszłych na
uczycieli nie uczestniczą pedagodzy, tylko nauczyciele metodycy. Co im oferują? 
Przede wszystkim przekazują przyszłym adeptom  tego zawodu dużo wskazówek 
praktycznych, z własnych doświadczeń zawodowych, ale zarazem pozbaw io
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nych teoretycznej refleksji. Standardy kształcenia nauczycieli, jakie przyjęło 
M NiSW  pow stały - zdaniem D . Klus-Stańskiej - w formule tradycyjnych p ro 
gram ów szkolnych. Tymczasem wiele szkół już się zmieniło, a i nauczyciele co 
raz częściej i śmielej sięgają po  sprawdzone w modelach szkół alternatywnych 
atrakcyjne i aktywizujące uczniów m etody i formy pracy z nimi.

Najwięcej jednak czasu pośw ięcono w tej debacie określonym przez 
M E N  standardom  zawodu nauczycielskiego, które sprowadzają go do poziom u 
sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy wystarczyło przygotowanie na poziom ie szkoły 
średniej czy policealnej (studium nauczycielskie czy tzw. wyższe studium na
uczycielskie). O d  2009 r. była m inister edukacji Katarzyna Hall obniżyła próg  
koniecznego poziom u wykształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstaw o
wych i gimnazjów do licencjatu. K om itet N auk Pedagogicznych PA N  poparł - 
przedstaw ioną i uzasadnioną przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską z Aka
demii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - uchwałę 
Rady W ydziału N auk Pedagogicznych tej Akademii w sprawie zwrócenia się do 
M inistra Nauki i Szkolnictwa W yższego i M inistra Edukacji Narodow ej z w nio
skiem o zmianę kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolne
go i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (pedagogów specjalnych) na pełne i jednolite wykształcenie p ię
cioletnie.

D ebatę zamknęły dwa wystąpienia specjalnych Gości: dr. hab. Janusza 
M orbitzera prof. Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa i dr A nny Jurek z 
Uniwersytetu Opolskiego. Ten pierwszy mówił o tzw. nowych nowych mediach. 
N ow e media, a w szczególności tzw. nowe nowe media (termin w prowadzony 
przez P. Tevinsona, kontynuatora myśli M. McTuhana), w tym Internet, ukształ
towały nowy typ ucznia (ogólniej: przedstawiciela m łodego pokolenia — cyfro
wego tubylca). Zdaniem  profesora J. M orbitzera: szczególnie istotne są tu  zm ia
ny w neuronalnej budowie mózgu, prowadzące do tzw. myślenia hipertekstow e
go i zmniejszenia zdolności do głębszej refleksji (prace amerykańskiego neu ro 
loga Gary Smalla i pisarza N icholasa Carra). W  rezultacie technologicznych 
przem ian pow stała w krajach wysokorozwiniętych nowa koncepcja uczenia się, 
zgodnie z zasadą: „połącz się, aby się nauczyć” . Tym  samym tzw. konektywizm, 
oparł swoje rozwiązania edukacyjne na dwóch założeniach:

• wiedza może istnieć w Internecie (a nie tylko w umyśle uczącej się osoby),
• najważniejszą kategorią w cyfrowym świecie jest „wiedzieć gdzie” .
N ow o ukształtowany przez media uczeń jest katalizatorem oddolnych

przem ian w edukacji. Is to tą  nowej szkoły nie są jednak nowe technologie (choć 
są w niej silnie obecne), lecz nowe relacje nauczyciel-uczeń. Jest to  wizja szkoły 
bazującej na partnerskim  kontakcie nauczyciela z uczniem, koncentrującej się na 
wydobywaniu kapitału intelektualnego ucznia i przygotowaniu go do ustawicz
nego kształcenia, a nie — jak dotąd — na wszechobecnych testach .Jest to szkoła, 
która zajmuje się budowaniem  pozytywnego środowiska uczenia się (warun
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ków). Wydaje się, że w obecnych czasach, trafnie scharakteryzowanych przez 
prof. Z. Baumana jako „płynna now oczesność”, w której wiele treści podlega 
szybkiej dezaktualizacji, takie rozłożenie akcentów w edukacji jest racjonalne i 
optymalne.

Pani dr A nna Jurek natom iast przedstawiła błędy w podręcznikach do 
kształcenia elementarnego dzieci w naszym kraju. Celem podjętych przez nią 
badań było rozpoznanie dydaktycznych przyczyn niezadowalającego i stale p o 
garszającego się poziom u umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania. 
Przeanalizowane zostały pod  kątem wartości i skuteczności dydaktycznej m eto 
dy nauczania tych umiejętności zastosowane w podręcznikach najczęściej wybie
ranych w roku szkolnym 2009/2010 przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
pracujących w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego, śląskiego i 
opolskiego. Łącznie obiektem  badań było sto publikacji, wchodzących w skład 
następujących pakietów edukacyjnych: „W esoła szkoła”, „Ja i moja szkoła”, 
„Już w szkole”, „Przygoda z klasą”, „Z  Ekoludkiem  w szkole”.

N a  publikacje te złożyły się podręczniki podstawowe i uzupełniające, ze
szyty ćwiczeń, karty pracy, karty badania umiejętności uczniów, wprawki i wy
prawki dla uczniów, zbiory tekstów  do czytania, programy nauczania, poradniki i 
przewodniki m etodyczne oraz scenariusze zajęć. Analiza m etod  nauki czytania 
i pisania zastosowanych w wymienionych pakietach edukacyjnych została p rze
prow adzona w oparciu o kryterium rozwoju dziecka, różnorodności ćwiczeń i 
ich atrakcyjności dla uczniów, uwzględnienia zasady stopniowania trudności, 
wad i zalet danej m etody oraz jej zgodności z polskim systemem językowym i 
podstawam i psycholingwistycznymi przebiegu procesu początkowej nauki czy
tania i pisania, a także efektywności m etody w opanowaniu języka pisanego 
przez dzieci. Weryfikacja wartości m etod została dokonana w formie prac p i
semnych uczniów z 28 klas trzecich, nauczanych w edług podręczników, które 
były przedm iotem  badania zgodnie z postawionym i problemami. W  pracach 
pisemnych zostały przeanalizowane rodzaje błędów  popełnionych przez 
uczniów. Wyniki badań pozwoliły ustalić źródła trudności uczniów. M ożna 
w śród nich wyróżnić ograniczenia wynikające z przyjętych m etod oraz ograni
czenia i błędy wynikające z podręczników.

W  dn. 19 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory do Akademii M łodych 
Uczonych PAN. Mające miejsce tego dnia posiedzenie I W ydziału N auk H um a
nistycznych i Społecznych PAN miało dla środowiska pedagogów istotne zna
czenie. W  pierwszej jego części przedstawiani byli kandydaci do Akademii M ło 
dych Uczonych PAN, która została pow ołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o PA N  w celu prom ow ania badań naukowych i prac rozwojowych prow adzo
nych przez wybitnych m łodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie Aka
demii M łodych Uczonych, wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN w licz
bie nie przekraczającej 10 % ustawowej liczby członków  krajowych Akademii, w 
chwili wyboru nie m ogą przekroczyć 38 roku życia i m uszą legitymować się co
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najmniej stopniem  naukowym doktora. Kadencja członka Akademii M łodych 
Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponow nego wyboru.

D ziekan W ydziału I przedstawił sylwetki 23 kandydatów, w śród których 
znalazło się trzech: socjologów, prawników, filozofów, literaturoznawców, 
dwóch:-pedagogów, antropologów  kulturowych, z nauk o zarządzaniu, history
ków, po jednym kandydacie z: psychologii, językoznawstwa, filologii. W  w ybo
rach do tej Akademii I Wydział otrzym ał 6 miejsc. Wynik głosowania był do 
przewidzenia. Żaden z dwóch pedagogów nie wszedł do tego grona, a kandy
dowali tu  jedynie z Uniwersytetu Śląskiego dwaj doktorzy: Ewa Bielska i Krzysz
to f  Maliszewski z W ydziału Pedagogiki i Psychologii. Niestety, jako przew odni
czący K om itetu N auk Pedagogicznych nie miałem prawa wyborczego, gdyż nie 
jestem członkiem  PA N . Jedynym zatem pedagogiem, który miał prawo g łoso 
wania z naszego środowiska, był prof. Zbigniew Kwieciński. O n  też pozytywnie 
opiniował kandydaturę dra K. Maliszewskiego. Niestety, nie pom ogło, gdyż jest 
w tym gronie wyraźnie osamotniony.

Przeanalizujmy możliwe pow ody takiego głosowania. D o  AMU wszedł 
m łody naukowiec z tych dyscyplin, które miały najwięcej zgłoszonych kandyda
tów  (poza socjologią), ale także ten, który miał poparcie reprezentujących jego 
dyscyplinę naukową członków  PA N  (np. psycholog). Równie przegranymi oka
zali się naukowcy z historii, filologii i antropologii kulturowej. Zadania posta
wione przed Akadem ią M łodych Uczonych skupiają się w okół działań na rzecz 
aktywizacji środowiska m łodych pracowników nauki i obejm ują przede wszyst
kim: przedstawianie opinii i program ów  dotyczących spraw nauki, organizowa
nie debat, dyskusji, konferencji naukowych mających na celu rozważanie is to t
nych problem ów  reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin nauko
wych oraz upowszechnianie ich wyników, przygotowywanie opinii oraz ocen 
naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin 
naukowych, upowszechnianie standardów etyki w śród m łodych naukowców.

Odnotowaliśm y jednak sukces na innym polu obecności pedagogów w 
PA N . O tóż, w strukturze Polskiej Akademii Nauk, przy Wydziale I N auk H u 
manistycznych i Społecznych, powstanie nowy kom itet problem owy o nazwie 
„K om itet Rozwoju Edukacji Narodow ej PA N ”. W nioskodawcą był prof, dr 
hab. Zbigniew Kwieciński, czł. koresp. PAN, który przedstawił stosowne uza
sadnienie członkom  I Wydziału PAN, o wcześniejszych konsultacjach z cz ło n 
kami PAN i w ślad za w stępnym i rozm owam i z D ziekanem  prof, dr hab. Stani
sławem Filipowiczem, Przewodniczącym Rady K uratorów  prof, dr hab. Jerzym 
Brzezińskim i W iceprezes PAN prof, dr hab. M irosławą Marody.

W edług znanych prognoz, także w edług „Raportu Polska 2050” (War
szawa 2011), poziom  wykształcenia Polaków jest i będzie podstawowym  w arun
kiem tem pa i poziom u rozwoju gospodarczego, kulturalnego i obywatelskiego 
naszego kraju. Tymczasem aktualne funkcjonowanie i przemiany poszczegól
nych składników i aspektów edukacji są oceniane przez ich badaczy negatywnie,
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jako dysfunkcjonalne i nasycone wieloma patologiami. Dotyczy to zarówno naj
wcześniejszych etapów  edukacji, szkolnictwa powszechnego, licealnego, edukacji 
zawodowej, edukacji nauczycieli, jak i szkolnictwa wyższego, którego jakość — 
przy skokowym wzroście ilościowym — budzi nie tylko wątpliwości, ale wręcz 
przerażenie.

Po roku 1989 nie ukształtow ała się w Polsce instytucja, która m ogłaby 
być miejscem poważnej debaty nad strategicznymi projektam i nowoczesnej edu
kacji, projektam i przekraczającymi horyzont obietnic partyjnych aktualnej ka
dencji władz politycznych. Takiej roli nie odegrał dotychczas K om itet N auk 
Pedagogicznych PA N , nie m ógł odegrać K om itet Prognoz Polska 2000 Plus, nie 
udało się także do takiej roli zorganizować Polskiego Towarzystwa Pedagogicz
nego. Znaczne środki z funduszy europejskich na badania strategiczne nad edu
kacją zostały obecnie oddane przez resort edukacji Instytutowi Badań E duka
cyjnych w okresie utraty przezeń mocy badawczej (karne zawieszenie uprawnień 
doktorskich przez Centralną Komisję).

Szlachetnym wzorem  Komisji Edukacji N  arodowej to Polskiej Akademii 
N auk przypada dzisiaj pow inność pow ołania takiego forum  eksperckiego, które 
będzie miejscem debaty i autorstwa całościowej wizji zmian systemu edukacji 
narodowej na miarę wyzwań nadchodzących dziesięcioleci. W  skład kom itetu 
mogliby wejść eksperci z różnych dyscyplin nauki pow ołani przez Prezesa PAN 
(w połowie) oraz wskazani przez nich specjaliści (w połowie). Byłoby wysoce 
pożądane pow ołanie również w Akademii stałej jednostki badawczej powiązanej 
z tym nowym komitetem. Powołanie przez I Wydział N auk Hum anistycznych i 
Społecznych PA N  powyższego K om itetu jest m.in. sukcesem pedagogicznym, 
gdyż były wypowiadane także radykalnie przeciwne głosy, w znanym nam  już 
urzędowym  stylu, typu: Po co jeszcze jeden kom itet problem owy, skoro m ożna 
pow ołać zespół zadaniowy i po  roku go rozliczyć z wyników jego pracy? Po co 
budować sztuczną piramidę kom itetów  PAN? Po co jeszcze jeden kom itet, k tó
rego członkowie zechcą budować sobie jedynie własny prestiż? itd. Zabrałem  
głos w tej sprawie, przeciwstawiając się tak żenującemu brakowi rozumienia 
konieczności prowadzenia długofalowych badań w powyższym zakresie. G łos 
sprzeciwu wobec pow ołania kom itetu problem owego został na szczęście odrzu
cony przez zdecydowaną większość członków  PA N , a bardzo pom ogły nam tu 
tak władze W ydziału, jak i psycholodzy, którzy merytorycznie poparli powołanie 
tej jednostki. Dziękujemy, bo  jest to  jeden z wielu dow odów  na to, że m ożna i 
warto współpracować w sprawach, które wymagają interdyscyplinarnego podej
ścia
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