SZEŚĆ LAT PO WDROŻENIU REFORMY...
OD REDAKCJI
Kolejny numer „Problemów Wczesnej Edukacji”, który przygotowaliśmy dla Państwa,
poświęcony jest reformie systemu oświatowego w Polsce, wdrożonej w 1999 roku, ocenianej
dziś z perspektywy kilkuletnich już doświadczeń. Konfrontacja założeń, postulatów,
początkowych nadziei z ich realizacją jest konieczna z punktu widzenia zarówno praktyki
i osób z nią bezpośrednio związanych, również teorii naukowej, dla której wdrożenie reform
stanowi interesujące zjawisko społeczne do eksploracji badawczej, jak i – a może przede
wszystkim – dla twórców reformy i decydentów oświatowych.
Reforma obudziła ogromne oczekiwania społeczne, uruchomiono potężny zestaw
środków kadrowych i finansowych, wzbudzono zapał i zaangażowanie nauczycieli.
Stosunkowo najbardziej stonowaną postawę wykazało środowisko naukowe, co naturalne dla
tej grupy zawodowej, która mniej wierzy w postulaty i hasła programowe, a uważniej śledzi
przebieg zjawisk. W zamieszczonych artykułach obraz skutków reformy tworzony jest
na poziomie makro (w odniesieniu do polityki, działalności samorządowej, sprawiedliwości
i równości społecznej, klimatu kulturowego, stanu eduakcji akademickiej itd.) oraz mikro
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Choć poszczególne zawarte w tym numerze artykuły dotyczą do różnych aspektów
zreformowanego systemu eduakcji, a ich Autorzy reprezentują różne pola badawcze,
jednak ogólny obraz, jaki rysuje się po lekturze teksów, jest niepokojący. Reforma zawiodła
i rozczarowała. Nie spełniła oczekiwań i dodatkowo przyniosła wiele niespodziewanych
wcześniej obciążeń i zagrożeń. Właściwie wyłącznie z perspektywy osób zaangażowanych
w jakiś sposób w struktury kierownicze w administracji szkolnej efekty reformy
są zadowalające – co, zauważmy, jest również interesującym badawczo fenomenem.
W przeszłości przez wiele lat mieliśmy w Polsce do czynienia z propagandowym
obrazem szkoły i polskiego systemu eduakcji jako znakomicie funkcjonującego. Dziś krytyka
szkoły nikogo nie zaskakuje. Można nawet powiedzieć, ze w ostatnim czasie media nas do
niej przyzwyczaiły. Niestety, najczęściej staje się ona, wykorzystywanym niemal na oślep,
narzędziem walki politycznej. Brak nam wciąż wnikliwego oglądu mechanizmów
edukacyjnych. Prezentowane w niniejszym zbiorze tekstu są próbą badawczego rozpoznania

mankamentów obecnego systemu. Rozległe refleksyjnie, wsparte rzetelnymi badaniami
empirycznymi i znajomością przedmiotu, ukazują złożoność sytuacji i brak prostych
rozwiązań.
Zaproszenie do lektury formułujemy ze świadomością, że tezy tu prezentowane
są dyskusyjne. Mamy jednak nadzieję, że aktualność tematyki wzbudzi Państwa
zainteresowanie.
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