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Więcej wolności dla nauczycieli
rodzin zw iększyć szanse. Nie w szystkim
się to podobało, ale przecież jeśli ktoś chce
płacić - to może. Są i pewnie będą eksklu
zyw ne płatne przedszkola...

Posłaliśmy sześciolatki
do szkól, by wyrównać
szanse dzieci z rodzin
mniej zamożnych
- mówi Katarzyna
Hall, była minister
edukacji narodowej

P o litycy PiS, popierając pow rót do rozpoczy
nania nauki w szkole w w ieku lat siedm iu, nie
działają w ięc na korzyść dzieci z uboższych ro
dzin, choć ty le o tym m ówią?

W takich rodzinach też rodzą się dzieci
wybitnie zdolne, ale gdy trafią do szkoły ja
ko siedmiolatki, mogą już nie nadrobić róż
nicy, jaka dzieli je od rówieśników od m a
łego prowadzanych na różne lekcje. Chcie
liśmy im dać szansę.
Ch aałam jeszcze zapytać o lektury. P rezes PiS
zapow iada pow rót do kanonu daw nych lek
tu r i m ówi o konieczności szerzen ia patrioty
zm u w szkole.

Barbara Szczepuła
barbara.szczepula@polskapress.pl

Edukacja patriotyczna także w obec
nym stanie prawnym jest w ażnym zada
niem szkoły! Jeśli zaś chodzi o lektury, uwa
żam, że to nauczyciel, znając dobrze sw o
ich uczniów, pow inien m ieć najw iększy
w pływ na to, co dzieci mają czytać.

Czternastego października nauczyciele zw iąz
kow cy pojechali do W arszaw y i dom agali się
w yższy ch zarobków , w ię k szych nakładów
na edukację i-c o m nie najbardziej zdum iało zapobieżenia p ryw atyzacji szkół. Zacznijm y
od niechęci do pryw atyzacji.

Każdy powód jest dobry, żeby przypom
nieć o swoim istnieniu.

O ile dobrze zrozum iałam , d ecyzja o doborze
lektur ma zostać podjęta centralnie.

A le skąd ta niechęć do pryw atyzacji szkół?

A czy ktoś chce prywatyzować szkoły?
Nic o tym nie wiem. Prywatne szkoły ist
nieją od 1989 roku. Na początku lat 90.
szybko ich przybyw ało, ale cały czas
uczęszcza do nich niewielki procent u cz
niów. Zdarza się, że samorządy przekazu
ją organizacjom pozarząd ow ym szk oły
publiczne, do których chodzi mało dzieci,
by uchronić je przed likwidacją. Bywa, że
stają się one dzięki temu bardziej atrakcyj
ne, jednak pozostają publiczne i bezpłat
ne, powszechnie dostępne. Natomiast fakTO 7 Q cn raw a HpmnPTafii DOtrze-

► K atarzyna H all: C zęść n au czycieli ze zlikw idow anych gim nazjów zo stan ie bez pracy!

Proszę sobie przypomnieć, że gimnazja
stworzono po to, by siedmio- czy ośmiolatki nie uczyły się w tej samej szkole z ucz-
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Ważne jest rozbudzenie zam iłowania
do czytelnictwa, a zamiłowanie to skutecz
niej rozbudzi nauczyciel m ówiący o książ
ce, która także jem u się podoba. Łatwiej
jest zarazić ucznia własną pasją. Trzeba też
pamiętać o tym, aby do uczniowskich lek
tur stale dołączać pozycje pisane niedaw
no - powstaje wiele świetnych książek dla
dzieci, osadzonych w realiach dla dzieci
zrozumiałych, bardziej odpowiadających
ich wrażliwości. Oczywiście, w starszych
klasach konieczne jest poznanie pewnych
pozycji wybranych przez specjalistów, ale
nauczyciel powinien uzupełnić ten kanon
lekturami dobranymi według własnych za
m iłow ań i znaiomośri zainteresowań włas-

w y ższy ch zarobków , w ię k szych nakładów
na edukację i-c o m nie najbardziej zdum iało zapobieżenia pryw atyzacji szkó ł. Zacznijm y
od niechęci do p ryw atyzacji.

zam, ze 10 nauczyciel, znając uoorze swo
ich uczniów, powinien mieć największy
wpływ na to, co dzieci mają czytać.

Każdy powód jest dobry, żeby przypom
nieć o swoim istnieniu.

0 ile dobrze zrozum iałam , d ecyzja o doborze
lektur m a zostać podjęta centralnie.

A le skąd ta niechęć do pryw atyzacji szkół?

A czy ktoś chce prywatyzować szkoły?
Nic o tym nie wiem . Prywatne szkoły ist
nieją od 1989 roku. Na początku lat 90.
szybko ich przybyw ało , ale cały czas
uczęszcza do nich niewielki procent u cz
niów. Zdarza się, że samorządy przekazu
ją organizacjom pozarząd ow ym szk oły
publiczne, do których chodzi mało dzieci,
by uchronić je przed likwidacją. Bywa, że
stają się one dzięki temu bardziej atrakcyj
ne, jednak pozostają publiczne i bezpłat
ne, powszechnie dostępne. Natomiast fak
tem jest, że za sprawą demografii potrze
bujemy coraz mniej szkół.
N ie niepokoi Pani ta n iech ęć zw iązkow ców
do pryw atnego szkolnictw a? Je st Pani obec
nie prezesem Stow arzyszenia Dobra Eduka
cja, które prow adzi kilka społecznych szkół.

Nie bardzo. Liczba uczniów w naszych
szkołach zależy na szczęście od rodziców,
a nie od zw iązków zaw odow ych. Sądzę
zresztą, że protesty zw iązkow ców mają
głównie tło polityczne.
A zarobki? Czy rzeczyw iście nauczyciele m a
ło zarabiają?

Jestem za tym, by nauczyciele zarabia
li nawet dwa razy więcej niż dziś, jeśli sy
tuacja bu d żetu państw a na to pozw oli.
W latach 2007-11, gd y byłam m inistrem
edukacji, wynagrodzenia nauczycieli wzro
sły średnio o 50 procent. Podwyżki były ro
złożone na kilka lat. Gdy przestałam być
szefem resortu, tempo wzrostu płac osła
bło. Nie ze złej woli jednak, ale dlatego że
trzeba było podnieść także zarobki pracow
ników szkół wyższych. Worek z pieniędz
mi jest jeden i trzeba je jakoś dzielić. Na
stępny rząd stanie w ięc pew nie zn ów
przed pytaniem, której z grup zawodowych
pracujących w sektorze publicznym pod
nieść pensje. Natomiast nie rozumiem, cze
mu ma służyć protest tuż przed wyborami.
Politycy Prawa i Spraw iedliw ości, którzy przy
m ierzają się do rządzenia, po w yborach obie
cują likw idację gimnazjów. Czy nauczyciele nie
zd ają so b ie spraw y, że to o znacza dla w ielu
z nich bezrobocie?
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Proszę sobie przypomnieć, że gimnazja
stworzono po to, by siedmio- czy ośmiolatki nie uczyły się w tej samej szkole z ucz
niami czternasto- i piętnastoletnim, czyli
w wieku dorastania. Mało prawdopodob
ne, by likwidacja gim nazjów okazała się
przyjazna dla małych dzieci.
Przeżyw ał to każdy, kto m iał dziecko w szko
le przed utw orzeniem gim nazjów . A le co ze
zw alnianiem nauczycieli?

Część przejdzie do szkół podstawowych,
część do liceów czy techników. Nie w szy
scy jednak, bo - jak mówiłyśm y - uczniów
w szkołach będzie coraz mniej. A dyrekto
rzy będą mówić: nie chcemy zwalniać, ale
rząd upiera się przy swojej reformie! I poja
wi się kolejny problem: co zrobić z budyn
kami, w których działają dziś gimnazja? Jak
je utrzymać? Wiele budynków gimnazjal
nych wyremontowanych i wyposażonych
przez samorządy stanie się zbędnych. Doj
dzie do tego konieczność opracowania no
wych programów, przygotowania nowych
podręczników itp. Łatwo się straszy gimna
zjami, bo część starszych wyborców do gim
nazjum nie chodziła, w ięc mogą uwierzyć
w oskarżenia pod ich adresem. Ci, którzy
gim nazja kończyli, n iekoniecznie je źle
wspominają. Sporo się tam nauczyli.
Szkoła musi się oczyw iście zmieniać,
przystosowywać do świata, ale nie w taki
sposób, jak chcą politycy opozycji: central
nie ustalimy, co jest słuszne i dobre dla ucz
niów. U staw im y w szystk ich rów niutko
pod sznurek... W międzynarodowych ba
daniach, porów nujących podstaw ow e
umiejętności osób w wieku od 16 do 65 lat
- PIAAC, nasze nastolatki wypadają świet
nie. Mogą jechać do Europy i w świat bez
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-prezes Stowa
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kompleksów. Nauczycielom należą się gra
tulacje* bo to.ptu nauczyli tego młodzież!
Natomiast starsi Polacy bardzo niestety od
stają od osób, wppjdobnym wieku z innych
krąjpw. M ów iąc kolokw ialnie: o w iele
m niej kapują. Nie narzekajm y w ięc
na szkoły i studia, bo dużo większa część
naszych obyw ateli jest lepiej niż kiedyś
przygotowana do radzenia sobie w życiu.
-
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Pom ów m y o sześcio latkach. To była Pani re
form a. kontestow ana p óźniej p rzez pew ne
m ałżeństw o. Dlaczego dw oje ludzi m a narzu
cać sw oje poglądy pozostałym Polakom ?

Jest tak, że osobom zaangażow anym
w „ruch oporu” ta reforma nie jest tak bar
dzo pp^zębna, ^
v
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w szkole osiągają dzieci pochodzące ż do
mów, w których są książki. Ale w przypad-
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zagrożonych w ykluczeniem , a mamy ich
w Polsce sporo, sprawa wygląda inaczej. Im
szybciej dziecko z takiej rodziny trafi
do bezpłatnego przedszkola, do wczesnej
pozn an e
9 is ;(i
zosfapąi^gQpigdy§pozyęje Zdolności. Pe-
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pr2^orrinieć?żę Sąjm przyjął też
8 n p ^ ^ y ę zobowiązującą samorządy, by naj
później w 2017 roku objąć bezpłatną edu»rzedszkolną każde trzyletnie dzieodzi o to, żeby dzieciom z ubogich
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A w ięc: Sienkiew icz czy G om brow icz?

M oże jeden i drugi? Warto coś o nich
wiedzieć. Marzy mi się jednak, by podsta
w a programowa była jeszcze chudsza, niż
jest obecnie, jako minister starałam się ją
od chudzić i w iem , jakie to trudne. Aby
szkoła była dla uczniów atrakcyjna i cieka
wa, potrzebne jest jak najwięcej wolności
dla nauczycieli, danie im faktycznych moż
liwości poszerzania tego, co konieczne dla
wszystkich, w stronę indywidualnie roz
poznanych pasji i potrzeb uczniów.
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N ajważniejszy jest kapitał kulturow y
w yniesiony z domu. Jeśli matka jest w y 
kształcona i sama uczy dziecko - bardzo do
brze. Jeśli w dodatku rodzina jest zam oż
na i, opłaca dziecku rozmaite dodatkowe
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Ważne jest rozbudzenie zam iłowania
do czytelnictwa, a zamiłowanie to skutecz
niej rozbudzi nauczyciel m ówiący o książ
ce, która także jem u się podoba. Łatwiej
jest zarazić ucznia własną pasją. Trzeba też
pamiętać o tym, aby do uczniowskich lek
tur stale dołączać pozycje pisane niedaw
no - powstaje wiele świetnych książek dla
dzieci, osadzonych w realiach dla dzieci
zrozumiałych, bardziej odpowiadających
ich wrażliwości. Oczywiście, w starszych
klasach konieczne jest poznanie pewnych
pozycji wybranych przez specjalistów, ale
nauczyciel powinien uzupełnić ten kanon
lekturami dobranymi według własnych za
miłowań i znajomości zainteresowań włas
nych uczniów.

1 na koniec tem at, któ ry pojaw ił się o statnio
w p rzestrzeni publicznej: czy religia pow inna
być przedm iotem m aturalnym ?

Centralna Komisja Egzaminacyjna od
pow iada za organizow anie egzam in ów
zewnętrznych z podstawowych przedmio
tów, z których w ym agania są określone
przez państwo.
O zawartości programów nauczania religii decyd ują od p ow ied n ie K ościoły
i związki wyznaniowe, a jej lekcje są orga
nizowane, zgodnie z odpowiednimi prze
pisami, na podstaw ie w yboru rodziców
lub pełnoletnich uczniów. Religia m oże
być przedm iotem m aturalnym dla uczniów, którzy jej się uczą w liceum lub tech
nikum. Wydaje się jednak, że matura ta po
winna pozostać organizowana przez tych,
którzy decydują o programach nauczania
religii. •
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