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Abstract
Teza. ArtykuÙ zakÙada, Če krytyka peÙni waČn rol¿ w kreowaniu wartoïci edukacyjnych na potrzeby szkolnictwa ïredniego szczebla. Zarówno pozytywne, jak i negatywne pogldy, wyraČone w odpowiedniej formie, maj wpÙyw na doskonalenie
pracy, organizacji i zarzdzania gimnazjów. Warto zatem przyjrze° si¿, w jaki sposób
wykorzystuje si¿ je do oceny tego typu szkóÙ w polskim piïmiennictwie.
Omówione koncepcje. ArtykuÙ prezentuje pewne spektrum zagadnieÚ zwizanych z krytyk gimnazjów obecn we wspóÙczesnym piïmiennictwie, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem publicystyki prasowej, internetowej, radiowej i telewizyjnej.
Próbuje takČe odpowiedzie° na pytanie o zaÙoČenia reformy ustroju szkolnego z 1999
r. oraz jej przyszÙoï° w ïwietle ministerialnych zapowiedzi likwidacji gimnazjów i powrotu do poprzedniego systemu edukacyjnego.
Wyniki i wnioski. Analiza piïmiennictwa wykazaÙa, Če zarówno decyzja o wprowadzeniu gimnazjum do ustroju szkolnego, jak i decyzja o ich likwidacji, wzbudziÙy
znaczne kontrowersje wïród spoÙeczeÚstwa polskiego. W trwajcej niemal 17 lat debacie publicznej gÙos zabieraj i zwolennicy i przeciwnicy ich funkcjonowania. Pewne
jest natomiast jedno – szybkie zmiany w systemie oïwiaty niepoprzedzone systematycznymi obserwacjami, sprzyjaj jego destabilizacji i przyczyniaj si¿ do chaosu organizacyjnego w szkolnictwie.
Oryginalnoï°/wartoï° poznawcza podejïcia. Analizujc zebrane dane, przytoczono wybrane opinie zwolenników i przeciwników gimnazjów, reprezentujcych
róČne ïrodowiska akademickie, polityczne i spoÙeczne. Starano si¿ takČe o róČnorodnoï° ĊródeÙ pozyskiwanych informacji. Takie podejïcie do tematu umoČliwia
wejïcie w interakcje pomi¿dzy osobami zaangaČowanymi w proces oïwiatowy, redaktorami czasopism papierowych i elektronicznych, opini publiczn i czytelnikami niniejszego artykuÙu.
SÙowa kluczowe: edukacja, gimnazjum, krytyka, piïmiennictwo, reforma ustroju
szkolnego;
Criticism gymnasiums in Polish literature
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Abstract
Thesis. Article assumes that criticism plays an important role in shaping the educational needs of secondary education level. Both positive and negative views expressed in an appropriate form, have an impact on the improvement of work organization
and management of middle schools. It should therefore look at how they are used to
evaluate this type of education in Polish literature.
Discussed concepts. The article presents a spectrum of issues related to the review
of critical votes on middle schools included in the contemporary literature, with particular emphasis on journalism news, web, radio and television. It also aĴempts to
answer the question about the objectives of the reform of the education system in 1999
year and its future in the light of the ministerial announcement of the liquidation of
the middle and return to the previous educational system.
Results and conclusions. Analysis of the literature showed that both the decision
to introduce middle school to high school system, and the decision on their liquidation, aroused considerable controversy among Polish society. In the public debate for
nearly 17 years voice take both supporters and opponents of their functioning. However it is certain one - rapid changes in the education system, not preceded by systematic observations contribute to its destabilization and contribute to organizational
chaos in education.
Originality / value of the cognitive approach. In the course of the analysis of the
collected data quoted selected opinions of supporters and opponents of middle schools, representing various academic, political and social. Eěorts were also diěerent sources of information collected. Such an approach to the subject allows entry into the
interactions between the people involved in the educational process, magazine editors
paper and electronic, public opinion, and readers of this article.
Key words: education, high school, criticism, literature, reform of the school system

Wprowadzenie
Reforma edukacji z 1999 r., zmieniajca caÙ dotychczasow struktur¿ szkoln, od
pocztku budziÙa wiele kontrowersji wïród polityków, nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów. Nowy ustrój szkolny miaÙ na celu wyrównanie szans edukacyjnych
mÙodzieČy wiejskiej i miejskiej, popraw¿ efektywnoïci i jakoïci edukacji szkolnej oraz
podniesienie poziomu edukacji spoÙeczeÚstwa poprzez upowszechnienie wyksztaÙcenia ïredniego i wyČszego. Reformatorzy dČyli równieČ do zwi¿kszenia oddziaÙywania wychowawczego szkoÙy poprzez wprowadzenie lepszej opieki pedagogicznej
i konstruowanie szkolnych programów wychowawczych na podstawie wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej (KsiČek, 2001).
Przez 17 lat na rynku oïwiatowym wyodr¿bniÙo si¿ kilka form organizacyjnych
gimnazjum. Nieoczekiwan cech tych modeli jest niska efektywnoï° nauczania gimnazjów samodzielnych i wysoka efektywnoï° ksztaÙcenia w gimnazjach w zespole ze
szkoÙ podstawow, a wi¿c to, czego chcieli unikn° reformatorzy (HerczyÚski, Sobotka, 2015). Gimnazja jako symbol reformy staÙy si¿ gÙównym punktem zarówno krytyki konstruktywnej, jak i destruktywnej wielu ïrodowisk spoÙecznych. Po latach pracy,
krytycznej reßeksji i powolnego krzepni¿cia nowego ustroju szkolnego, w zwizku
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z kolejn zbliČajc si¿ reform oïwiaty gimnazja znowu staÙy si¿ gÙównym przedmiotem zainteresowania obywateli. Podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o Prawie
oïwiatowym z dnia 14 grudnia 2016 r., wchodzi w Čycie 1.09.2017 r., przewiduje stopniowe wygaszanie gimnazjów. Zgodnie z zakÙadanymi zmianami w roku szkolnym
2018/2019 gimnazjum ukoÚczy ostatni rocznik dzieci z klas III, a od 1.09.2019 r. gimnazja nie b¿d juČ funkcjonowa° w ustroju szkolnym. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkóÙ i placówek oïwiatowych maj obejmowa° takČe nowe rozwizania
w rozwoju szkolnictwa zawodowego – b¿dzie ono silniej powizane z rynkiem pracy.
W zwizku z now reform Ministerstwo Edukacji Narodowej stawia sobie za cel
rozwħanie potencjaÙu polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cyklicznoïci etapów
szkolnych i stworzenie systemu ksztaÙcenia na miar¿ XXI wieku (Zalewska, 2016).
Masowe piïmiennictwo umoČliwia nieskr¿powane, a cz¿sto wr¿cz anonimowe
wyraČanie opinii w kontekïcie proponowanych powyČej zmian oïwiatowych. I chociaČ zmieniaj si¿ metody publikowania i techniki druku, to nadal stanowi ono istotny
czynnik ksztaÙtujcy ludzkie pogldy i systemy wartoïci, uÙatwiajcy poruszanie si¿
po zawiÙym ïwiecie wiedzy i otaczajcej rzeczywistoïci edukacyjnej.
KsiČki, czasopisma, Internet, radio, telewizja itd. nie zawsze s obiektywnym
ĊródÙem informacji (cz¿sto juČ zinterpretowanych) – bywaj wr¿cz narz¿dziami gry
politycznej, mniej lub bardziej dyskretnie manipulujc treïci przekazu. Warto zatem
bliČej przyjrze° si¿ krytycznym uwagom piïmienniczym, jakich gimnazjom nie szcz¿dz przedstawiciele róČnych ïrodowisk i wyrobi° sobie wÙasne zdanie na ten temat.
Niemniej autorki zdaj sobie spraw¿, Če artykuÙ w Čaden sposób nie wyczerpuje caÙoïci zagadnienia, jedynie lekko je nakreïlajc. Maj jednak nadziej¿, Če zach¿ci on Czytelnika do szerszej reßeksji w tym zakresie i stanie si¿ impulsem do dalszych studiów
i krytycznej dyskusji nad przyszÙoïci polskiego systemu oïwiaty.

Cele reformy edukacji z 1999 r.
Reforma systemu edukacji jest przyczyn wielu sporów ideologicznych, co nie powinno dziwi°, albowiem oïwiata, jak rzadko która strefa Čycia spoÙecznego, jest silnie
uzaleČniona od epoki, miejsca, systemu politycznego, gospodarki, kultury, uznawanych w spoÙeczeÚstwie wartoïci, polityki, ÞlozoÞi, a nawet trendów w psychologii
i pedagogice. KaČdy ustrój, kaČdy system polityczny chce mie° swoj edukacj¿ i formuÙuje swój program reformy (SkawiÚski, 2008).
W wyniku reformy oïwiaty, któr wprowadzono w 1999 r., w Polsce zacz¿Ùy funkcjonowa° szkoÙy powszechne tj. gimnazja (5403, w tym 4990 gminne) (HerczyÚski,
Sobotka, 2014). Wst¿pn intencj reformatorów wprowadzajcych ten typ szkoÙy do
polskiego systemu edukacji byÙo utworzenie niewielkiej sieci duČych, dobrze wyposaČonych i zatrudniajcych najlepszych nauczycieli placówek. GÙówny cel wprowadzenia gimnazjum stanowiÙo wyrównanie szans edukacyjnych mÙodzieČy, podniesienie
poziomu ksztaÙcenia oraz wydÙuČenie o rok powszechnego nauczania, a w konsekwencji opóĊnienie progu selekcji. Gimnazja w zamyïle reformatorów miaÙy by° samodzielnymi szkoÙami w nowych, dobrze wyposaČonych budynkach – tylko wtedy
moČliwe byÙo ich zdaniem osigni¿cie zamierzonych celów reformy. Gimnazja miaÙy
by° programowo zwizane z liceami ogólnoksztaÙccymi. Tam, gdzie byÙo to moČliwe

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

327

do zrealizowania, reformatorzy postulowali tworzenie gimnazjów przy liceach ogólnoksztaÙccych lub tworzenie klas licealnych przy duČych gimnazjach na wsi. Dwoma preferowanymi modelami ustrojowymi gimnazjum byÙy samodzielne gimnazja
oraz gimnazja w zespole z liceami ogólnoksztaÙccymi (HerczyÚski, Sobotka, 2014).
W pierwszych latach reformy liczba samodzielnych gimnazjów zwi¿kszaÙa si¿ – samorzdy zacigaÙy kredyty na budow¿ nowych placówek a szkoÙy podstawowe wygaszaÙy swoj dziaÙalnoï°. RosÙa liczba gimnazjów przy liceach. Zgodnie z zaÙoČeniami
reformatorów w cigu dwóch lat miaÙo nastpi° dostosowanie szkóÙ do nowego ustroju
oraz oddzielenie gimnazjów powstaÙych przy szkoÙach podstawowych. Zakaz Ùczenia
szkóÙ gimnazjalnych z podstawowymi miaÙ obowizywa° od 1.09.2001 r., jednakČe termin ten za zgod kuratora oïwiaty mógÙ by° przesuni¿ty na dzieÚ 31.10.2003 r. ZespoÙy,
w których szkoÙa podstawowa ulegaÙa stopniowej likwidacji poprzez wygaszanie, mogÙy funkcjonowa° o dwa lata dÙuČej. Nieoczekiwanie w 2002 r. zakaz tworzenia szkóÙ
podstawowych i gimnazjalnych oraz wymóg zgody kuratora zostaÙy usuni¿te z ustawy
(Ustawa, 2003). Sytuacja prawna szkóÙ podstawowych Ùczonych z gimnazjami zostaÙa
uregulowana w czerwcu 2003 r. Ustawa o systemie oïwiaty ponownie zezwoliÙa na Ùczenie w zespóÙ przedszkola ze szkoÙ podstawow albo z gimnazjum, szkoÙy podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkoÙ podstawow i gimnazjum (wymaga to
pozytywnej opinii kuratora oïwiaty) (Ustawa, 2003, art. 17) W opinii autorek przyczyn
zmiany ustawy byÙ brak funduszy na stawianie odr¿bnych budynków dla samodzielnych gimnazjów. Ponadto szkoÙy uzasadniaÙy decyzje o Ùczeniu placówek w zespoÙy
szkóÙ podstawowych i gimnazjów m.in. niČem demograÞcznym, potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi czy teČ bezpieczeÚstwem uczniów. Z ustrojowej analizy funkcjonowania gimnazjów podanej przez Jana HerczyÚskiego i Anet¿ Sobotk¿ wynika, Če
w Polsce istnieje gÙównie kilka typów szkóÙ: samodzielne gimnazjum, gimnazjum w zespole ze szkoÙ podstawow, do którego ucz¿szczaj uczniowie wielu szkóÙ podstawowych (zbiorcze), gimnazjum w zespole ze szkoÙ ponadgimnazjaln oraz gimnazjum
w zespole z obwodow szkoÙ podstawow. NaleČy równieČ zaznaczy°, Če gminy prowadz takČe gimnazja nieobwodowe (s to szkoÙy sportowe, dwuj¿zyczne i integracyjne). W wyniku niezaleČnych decyzji gmin w cigu 16 lat powstaÙy cztery gÙówne typy
szkóÙ gimnazjalnych, które funkcjonowaÙy w oddzielnych ïrodowiskach o odmiennych
strukturach i organizacjach. Nieoczekiwan cech tych modeli ujawnion na podstawie
przeprowadzonych testów i rankingów jest niska efektywnoï° nauczania gimnazjów
samodzielnych i wysoka efektywnoï° gimnazjów w zespole ze wspólnoobwodow
szkoÙ podstawow (HerczyÚski, Sobotka, 2015, s. 10-15).

Krytyka konstruktywna i destruktywna gimnazjÓw w prasie
Ocenianie jest integraln cz¿ïci cigÙego procesu nauczania i uczenia si¿. SpoÙeczeÚstwo oczekuje, Če opinie b¿d miaÙy charakter obiektywny, rzetelny i sprawiedliwy. Krytyka powinna stanowi° bogat informacj¿ zwrotn, motywujc do dalszej
pracy. Opiniowanie, potocznie zwane krytyk, moČe by° pozytywne bdĊ negatywne.
Krytyka, najproïciej rzecz ujmujc, jest analiz i ocen dobrych i zÙych stron z punktu
widzenia okreïlonych wartoïci etycznych, naukowych, poznawczych, praktycznych.
W potocznym rozumieniu terminu krytyka zazwyczaj oznacza wystpienie przeciw328
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ko jakiemuï zjawisku, osobie, faktowi lub sposobowi rozwizywania problemów.
Krytyka moČe przybra° form¿ konstruktywn lub destruktywn. Jej forma konstruktywna charakteryzuje si¿ tym, Če osoba krytykujca sugeruje lub przedstawia jednoczeïnie sposób lub sposoby rozwizania problemu. Krytyka ta zawiera informacj¿
zwrotn, dzi¿ki której wiadomo, jak ïcieČk podČa° i jak wprowadza° odpowiednie
korekty. Destruktywna krytyka natomiast jest wyraČana za pomoc subiektywnych
uwag koncentrujcych si¿ na cechach osobistych i przyjmuje form¿ nieobiektywnych
komentarzy. Brak krytyki, tj. oceny, jest równie niedobry, jak jej nadmiar lub nieodpowiednia forma (Synak, 2009).
Gimnazja jako kluczowy symbol reformy oïwiaty staÙy si¿ gÙównym obiektem zainteresowaÚ wielu ïrodowisk. Proces tworzenia, funkcjonowania, i przede wszystkim
rozwoju tych szkóÙ monitorowany byÙ m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Instytut Spraw Publicznych (Kazimierowicz, 2008). ByÙ takČe opisywany oraz komentowany przez dziennikarzy, nauczycieli, socjologów edukacji, zachwalany i krytykowany przez rodziców, polityków i pracowników oïwiaty. KaČdy pogld tak pozytywny, jak i negatywny, miaÙ wpÙyw na doskonalenie pracy, organizacji gimnazjum
i zarzdzania t bez wtpienia najtrudniejsz szkoÙ w systemie edukacji. Przygotowujc projekt strukturalny reformy, Ministerstwo Edukacji ïwiadome byÙo zagroČeÚ,
jakie mog si¿ pojawi° w gimnazjach w kwestii wychowania mÙodzieČy polskiej. DČyÙo zatem do tego, by gimnazja staÙy si¿ samodzielnymi placówkami oddzielonymi
od szkoÙy podstawowej. Tymczasem dziï ze wzgl¿du na niČ demograÞczny coraz
bardziej powszechne jest Ùczenie szkóÙ w zespoÙy gimnazjów i szkóÙ podstawowych,
wbrew reformatorskim zaÙoČeniom z 1999 r. Za wskazane uznano bowiem tworzenie
zespoÙów skÙadajcych si¿ z gimnazjum i liceum lub szkoÙy zawodowej. Nie wsz¿dzie
udaÙo si¿ zrealizowa° te postulaty, nawet pomimo wydÙuČenia czasu potrzebnego na
ukonstytuowanie si¿ gimnazjów jako odr¿bnych szkóÙ (KsiČek, 2001).
Dyskusja nad tym, czy cele zakÙadane przez twórców reformy zostaÙy osigni¿te,
trwa nieprzerwanie od ponad 17 lat, jednak dopiero zaproponowany w 2016 r. projekt zmiany prawa oïwiatowego (Projekt ustawy – prawo oïwiatowe, stan prawny na
dzieÚ 16.09.2016)1, zawierajcy rozwizania dotyczce nowego ustroju szkolnego oraz
zwizane z tym modyÞkacje w organizacji i funkcjonowaniu szkóÙ i placówek oïwiatowych, doprowadziÙ do eskalacji krytyki, zwÙaszcza na Ùamach prasy.
Prasa stanowi dziï stosunkowo tanie i Ùatwo dost¿pne ĊródÙo informacji. Z tego
wzgl¿du ch¿tnie wypowiadaj si¿ na jej Ùamach zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy planowanych zmian edukacyjnych.
Osoby bronice idei gimnazjów podkreïlaj, Če miaÙy by° to szkoÙy, w których b¿dzie si¿ wychowywaÙa mÙodzieČ w okresie dojrzewania. Problem nauczycielski staÙ
si¿ gÙówn podstaw niepowodzeÚ. Nikt nie zorganizowaÙ systemu doskonalenia
nauczycieli - wielu z nich to „przedmiotowi” nauczyciele po studiach m.in. matematycznych, informatycznych, Þzycznych, nieposiadajcy odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. W pracy do awansu wymaga si¿ doskonalenia, ale w zakresie
dydaktyki, a nie wychowania. Tymczasem praca w gimnazjum wymaga okreïlonych
studiów, przygotowania i znajomoïci specyÞki wieku (Jaczewski, Korbelek, 2013).
1

Projekt zostaÙ uchwalony na posiedzeniu Sejmu nr 32 w dniu 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 59)
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Po pocztkowych trudnoïciach gimnazja staÙy si¿ naturaln cz¿ïci edukacyjnej
i spoÙecznej rzeczywistoïci. UdaÙo si¿ dokona° wielu zmian – obecnie szkoÙy pracuj
na nowych podstawach programowych i operuj zupeÙnie nowymi metodami. TakČe nauczyciele i uczniowie zaaklimatyzowali si¿ w nowej rzeczywistoïci edukacyjnej
(Kasiak, 2015). Likwidacja gimnazjum moČe przynieï° negatywne skutki w sferze zatrudnienia nauczycieli – wg PrzemysÙawa KrzyČanowskiego, wiceprezydenta Koszalina i przedstawiciela Zwizku Miast Polskich oraz byÙego wiceministra, zwolnienia
wïród nauczycieli s nieuniknione. Ze wst¿pnych wyliczeÚ Zwizku Nauczycielstwa
Polskiego wynika, Če spoïród okoÙo 170 tysi¿cy nauczycieli prac¿ moČe straci° nawet 60-70% (Skura, 2016a). Natomiast Minister Edukacji Anna Zalewska zapewnia,
Če zwolnieÚ nauczycieli w zwizku z now reform w 2017 r. nie b¿dzie. Dlatego teČ
nie podaje do publicznej wiadomoïci Čadnych danych dotyczcych moČliwej redukcji
etatów po zmianie ustroju szkolnego (Skura, 2016b). Nauczyciele obecnie zatrudnieni
w szkoÙach maj od 1.09.2017 r. z urz¿du sta° si¿ nauczycielami szkóÙ tworzonych
w ramach nowej reformy, co oznacza, Če ci pracujcy w gimnazjum, które zostanie
przeksztaÙcone w oïmioletni podstawówk¿ z oddziaÙem gimnazjalnym, stan si¿ nauczycielami szkoÙy podstawowej (Skura, 2016c).
Zwizek Nauczycielstwa Polskiego na Ùamach gazety „GÙos Ludu” podaje do opinii publicznej pi¿° zasadniczych argumentów przemawiajcych za pozostawieniem
gimnazjum (w strukturze polskiego szkolnictwa):
WedÙug prestiČowego mi¿dzynarodowego badania PISA 2012 nastpiÙa znaczna
poprawa wyników polskich gimnazjów – Polska jest w czoÙówce paÚstw Unii Europejskiej. Po reformie partii rzdzcej problemy wychowawcze wïród mÙodzieČy gimnazjalnej nie znikn, a likwidacja stanie si¿ nowym ĊródÙem napi¿° i stresów wïród
nauczycieli, rodziców i uczniów. Reforma spowoduje teČ wielotysi¿czne zwolnienia
pracowników oïwiaty: nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracyjnych
i obsÙugi. Zmiana oznacza niemaÙe koszty dla budČetu paÚstwa i samorzdów. To
koszty zwizane z m. in. z dostosowaniem szkóÙ, tworzeniem nowych podstaw programowych, programów nauczania, napisaniem nowych podr¿czników, zreformowaniem systemu egzaminów zewn¿trznych. Nastpi chaos w podstawach programowych, które niedawno zostaÙy zmienione (Kaszulanis, 2015, s. 4).
O sukcesie reformy ïwiadcz porównywalne wyniki mi¿dzynarodowych badaÚ
PISA z 2000 r., 2003 r., i 2006 r. W 2000 roku w badaniach uczestniczyli 15 – latkowie
uczcy si¿ w szkoÙach dawnego typu (szkoÙa ïrednia i zasadnicza szkoÙa zawodowa),
gimnazjaliïci w tych badaniach wzi¿li udziaÙ dopiero w 2003 r. Porównanie wyników
uczniów biorcych udziaÙ w obu badaniach wskazuje na wyraĊny post¿p. W 2000 r.
wyniki uczniów w czytaniu ze zrozumieniem byÙy bardzo sÙabe. Dobrze z tekstem
radzili sobie licealiïci, natomiast pozostali uczniowie – bardzo Ċle. W nast¿pnych
badaniach wzi¿li udziaÙ uczniowie z trzecich klas gimnazjalnych. Wyniki polskiej
mÙodzieČy ogromnie si¿ poprawiÙy. Badania przeprowadzone w 2006 r. ugruntowaÙy
jej dobr pozycj¿ w rankingu. Analizujc wyniki badaÚ na arenie mi¿dzynarodowej
z 2000 r. Polska wykazywaÙa si¿ bardzo sÙab ïredni (479) w porównaniu do innych
paÚstw: W¿gry (480), USA (504), Korea (525), Finlandia (546). Poprawa byÙa zauwaČalna juČ w badaniach w 2003 r., w których Polscy uczniowie poprawili swoje wyniki
(497) w porównaniu do innych paÚstw: W¿gry (482), USA (495), Korea (534), Finlan330

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

dia (543). Przyczyn doszukiwano si¿ w zmianie programów i sposobie nauczania, jakie wprowadzono w gimnazjach (Zahorska, 2009).
Zdaniem BogusÙawa gliwerskiego edukacja powinna by° dobrem wspólnym,
narodowym, ponadpartyjnym. Jego zdaniem nie naleČy likwidowa° gimnazjów, ale
edukowa° uczniów w bardziej nowoczesnych formach, w zakresie nauk humanistycznych, spoÙecznych i matematyczno-przyrodniczych. Obok ogólnoksztaÙccego
gimnazjum naleČaÙoby powoÙa° jeszcze jeden typ szkoÙy ïredniej I stopnia o charakterze techniczno-praktycznym, prozawodowym, po którym b¿dzie moČna kontynuowa° edukacj¿ w szkoÙach zasadniczych i technikach (gliwerski, 2013).
Z badaÚ przeprowadzonych wïród wielkopolskich gimnazjalistów wynika, Če
gÙównym ĊródÙem niepowodzeÚ szkolnych jest brak motywacji (77,7 % badanych),
niezrozumiaÙe treïci (28,9 %) oraz nieprawidÙowe metody ksztaÙcenia (28,1 %). Wyniki te potwierdzaj, Če dla gimnazjalistów pewne treïci ksztaÙcenia okazuj si¿ trudne
i niezrozumiaÙe, co w efekcie generuje niepowodzenia szkolne. Brak rozumienia treïci
ksztaÙcenia powoduje, iČ nauczanie ma jedynie charakter pami¿ciowy. NiewÙaïciwe
metody nauczania jako przyczyn¿ niepowodzeÚ wskazuje 57,5 % chÙopców i 42,5 %
dziewczt. Brak problemowego podejïcia do procesu nauczania oraz nieobecnoï°
metod poszukujcych powoduj, Če gimnazjaliïci w procesie nauki szkolnej nie s ani
aktywni, ani samodzielni. Nie ucz si¿ dla siebie, a jedynie dla zdobycia pozytywnych
ocen (Sarnecki, 2008).

Za i przeciw gimnazjum czyli krÓtki przeglѱd dyskursu
naukowo-politycznego w nowych mediach
Telewizja, Internet i radio (czyli tzw. nowe media) ze wzgldu na swój globalny
zasi¿g i masowoï° s niezwykle atrakcyjnymi noïnikami komunikacyjnymi. PeÙni
funkcj¿ informacyjn, opiniotwórcz, edukacyjn i rozrywkow (Chwaszcz, Pietruszka, Sikorski, 2005). Przoduj w tym zakresie zwÙaszcza media internetowe, które
niemalČe zdominowaÙy wspóÙczesny ïwiat. Coraz wi¿ksz popularnoïci ciesz si¿
e-czasopisma, cyfrowe repozytoria, fora internetowe i witryny skupiajce osoby o podobnych zainteresowaniach, platformy e-learningowe, blogi oraz portale spoÙecznoïciowe typu Facebook, TwiĴer, LiveJournal, YouTube itp. Tak szybki rozwój mediów
elektronicznych powoduje, Če wyraČanie swojego zdania w formie krytyki staje si¿
coraz Ùatwiejsze. Wzgl¿dna anonimowoï° sprawia, Če stajemy si¿ zarówno podmiotem, jak i przedmiotem krytycznych uwag, nierzadko przybierajcych destrukcyjn
posta°. Uruchamiaj si¿ wówczas podstawowe mechanizmy obronne, majce na celu
nie dopuïci° do obniČenia samooceny – tak waČnej dla osobistego rozwoju. Natomiast
krytyka konstruktywna peÙni funkcj¿ wychowawcz (zwÙaszcza w procesie dydaktycznym), zmusza do zastanowienia si¿ nad racjonalnoïci podejmowanego przedsi¿wzi¿cia, a nierzadko skÙania do poszukiwania innowacyjnych rozwizaÚ. Równoczeïnie krytyka jest wartoïci sam w sobie, zwÙaszcza we wspóÙczesnym ïwiecie,
peÙnym tzw. informacyjnego szumu i przypadkowych sdów. Pozwala sprawnie si¿
w nim porusza°, oszcz¿dzajc czas i cenne zasoby (Król, 2016). Warto zatem przyjrze°
si¿ w dalszej kolejnoïci, w jaki sposób wykorzystuje si¿ j do oceny szkóÙ gimnazjalnych w nowoczesnych ïrodkach masowego przekazu.
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Pytanie o sens zapowiedzianej reformy oïwiatowej jest niezwykle skomplikowane, poniewaČ dotyczy nie tylko kwestii „czysto edukacyjnych, jak i warunków prawidÙowego rozwoju mÙodych ludzi, ale takČe ich przyszÙoïci na rynku pracy, a w koÚcu równieČ jakoïci spoÙeczeÚstwa obywatelskiego” (D¿bek, 2016). W poszukiwaniu
odpowiedzi warto zagÙ¿bi° si¿ przede wszystkim w niezmierzone rejony cyberprzestrzeni, bo to wÙaïnie Internet staÙ si¿ naturalnym Ùcznikiem wszystkich mediów:
prasy, radia i telewizji, doprowadzajc do stopniowego zacierania si¿ granic pomi¿dzy nimi (Zdrojewska, 2011).
Sam pomysÙ wygaszania gimnazjów rozpoczÙ zagorzaÙ dyskusj¿ o sensownoïci takiego posuni¿cia. Burzliwa debata nad zmianami w systemie edukacji toczy si¿
mi¿dzy innymi na Ùamach telewizji np. TVP3 Kielce, gdzie ïwi¿tokrzyska wicekurator oïwiaty przekonywaÙa o plusach reformy zwizanych m. in. z gwarancj pracy
dla nauczycieli (Gimnazjum przechodzi do historii), TVP3 BiaÙystok, ukazujcej niepewnoï° dyrektorów szkóÙ i nauczycieli gimnazjów co do zatrudnienia (Gimnazjum bez
przyszÙoïci – „Obiektywie”), TVN w programie Pytanie na ïniadanie analizujcej plusy
i minusy gimnazjum w gronie ekspertów (Gimnazjum - za i przeciw), TVN24 - Fakty,
przedstawiajcej opinie polityków i nauczycieli na temat reformy (7,5 tysica szkóÙ, ponad milion uczniów. PiS zapowiada „wygaszanie gimnazjów - Fakty) itd. Kontrowersyjna
problematyka nie omin¿Ùa równieČ radia, o czym ïwiadczy° moČe rozmowa redaktora radia ZET z Szefem Zwizku Nauczycielstwa Polskiego o ewentualnym strajku
nauczycieli (Szef ZNP za strajkiem generalnym nauczycieli. „Nauczyciele gimnazjów s na
to gotowi” – Goï° Radia ZET), Debata Poselska w Radiu Katowice (Zmiany w oïwiacie.
Likwidacja gimnazjum) i wirtualnej rzeczywistoïci, która równieČ staÙa si¿ polem zacieklej polemiki edukacyjnej (np. forum gazeta.pl, forum.interia.pl ).
Swój gÙos podnosz zatem zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reformy, nauczyciele, ïrodowiska rodziców, mÙodzieČ szkolna, a takČe wybitne autorytety z dziedziny
edukacji i oïwiaty. Nie brakuje zatem ani krytycznych gÙosów ani tych wskazujcych
na zalety przyj¿tych rozwizaÚ ustrojowych. PoniČej starano si¿ przedstawi° pokrótce
spostrzeČenia wybranych osób, znanych ze swojej dziaÙalnoïci oïwiatowej i politycznej, a zaangaČowanych w dyskusj¿ dotyczc celowoïci kolejnej reformy edukacyjnej,
toczc si¿ na Ùamach nowoczesnych ïrodków masowego przekazu.
Jedn z nich jest wspomniany juČ B. gliwerski, który komentuje zmiany zachodzce w szkolnictwie i w innych dziedzinach Čycia spoÙecznego na prowadzonym przez
siebie blogu internetowym. W artykule z 15.01.2016 r. dowodzi, Če nie dojdzie do likwidacji gimnazjów i powrotu do oïmioletniej szkoÙy podstawowej. Jego zdaniem
jedynym osigni¿ciem reformy MirosÙawa Handkego okazaÙy si¿ korzystne wskaĊniki oïwiatowe. Przede wszystkim jednak reforma nie zagwarantowaÙa dost¿pnoïci
po szkole podstawowej róČnych typów szkóÙ ponadpodstawowych i wprowadziÙa
uczniów do szkoÙy o tradycji i modelu akademickiego ksztaÙcenia. DoprowadziÙo to
do zapaïci w szkolnym procesie wychowawczym, wzrostu zjawisk patologicznych
oraz do „zaburzeÚ osobowoïciowych mÙodego pokolenia, które nieustannie sÙyszy
i czyta o braku dla niego perspektyw” (gliwerski, 2015).
Pomimo tych negatywów pedagog opowiada si¿ za pozostawieniem gimnazjów
w polskiej strukturze edukacyjnej. Równoczeïnie proponuje utworzenie równorz¿dnego wobec gimnazjum nowego typu 3-letniej szkoÙy ponadpodstawowej (tzw. szkoÙy
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realnej), która umoČliwiÙaby absolwentom szkóÙ podstawowych o niČszym poziomie
aspiracji i mniejszych predyspozycjach do uczenia si¿ w modelu akademickim lepsze
przygotowanie do ksztaÙcenia zawodowego na poziomie ïrednim, a najzdolniejszej
grupie takČe na poziomie wyČszym (gliwerski, 2016).
O niesprawnie funkcjonujcym systemie edukacji w Polsce pisze takČe Anna Cieplak w poïwi¿conym temu zagadnieniu artykule. Likwidacja gimnazjów nie jest rozwizaniem problemów trapicych polsk szkoÙ¿, a jedynie ich przesuni¿ciem w inny
czas i miejsce. Gimnazja sprawdziÙy si¿ w maÙych miastach i wioskach, umoČliwiajc
tamtejszym uczniom wÙczenie si¿ w inny obieg kultury i korzystanie z jej zasobów.
Zmiana szkoÙy staje si¿ szans na rozwój bez presji i stereotypów, które niejako przyklejaj si¿ do ucznia w toku nauki szkolnej. Reforma ustroju nie przyczyni si¿ takČe
do zmniejszenia agresji mÙodych ludzi. Pomóc moČe natomiast zastanowienie si¿ nad
biologicznym, psychicznym i spoÙecznym rozwojem mÙodzieČy, oferowanie jej wsparcia na etapie dojrzewania oraz pokazywanie innych metod rozÙadowywania napi¿°
(Cieplak, 2015).
Nowa szkoÙa to dla ucznia szansa na pozbycie si¿ dotychczasowych etykietek
i ujawnienie si¿ niezauwaČanych dotychczas kompetencji. Ponadto gimnazja s szkoÙami rejonowymi i w wi¿kszoïci przechodz do nich caÙe grupy uczniów z podstawówek (Sosna, 2015). Uczniowie wybierajcy gimnazjum poza miejscem zamieszkania czyni to w sposób w peÙni ïwiadomy, niejednokrotnie z nadziej na wyrwanie
si¿ z dotychczasowego ïrodowiska. PodziaÙ wydaje si¿ sÙuszny równieČ z uwagi na
rozdzielenie tych dwóch grup wiekowych, z których kaČda boryka si¿ z problemami
charakterystycznymi dla swojego etapu rozwoju. Po likwidacji gimnazjów nie znikn
zatem problemy wychowawcze. Negatywizm, negowanie norm spoÙecznych, eksperymentowanie, niestabilnoï° emocjonalna, zachowania aspoÙeczne – to cechy charakterystyczne dla tej fazy dorastania podstawówek (Sosna, 2015). Jak pisze dziennikarz
Gazety Wyborczej „po prostu ten wiek (13-16 lat) tak ma - na szcz¿ïcie zreszt! - Če mÙodzi si¿ buntuj, miewaj gÙupie pomysÙy, eksperymentuj z uČywkami i s okropnie
niegrzeczni” (Pacewicz, 2015). Autor przyznaje równieČ, Če obecny system wymaga
przemyïleÚ mi¿dzy innymi z uwagi na testy wprowadzajce elementy niepotrzebnej
rywalizacji i selekcji uczniów (Pacewicz, 2015).
ByÙy szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Konarzewski w wywiadzie udzielonym „Newsweekowi” dowodzi, Če gimnazjum, pomimo swoich wad,
wpisaÙo si¿ na dobre w system oïwiaty. Jego pedagogiczny sens polega wÙaïnie na
zebraniu w jednym miejscu mÙodzieČy w trudnym okresie dorastania, co umoČliwia
stosowanie wÙaïciwych jej potrzebom metod oddziaÙywania wychowawczego. W poszukiwaniu najlepszych rozwizaÚ, metody te musz podlega° nieustannej ewolucji,
polegajcej na doskonaleniu nauczycieli, zwi¿kszaniu atrakcyjnoïci programów czy
teČ na poszerzaniu dost¿pu do Internetu (Szewczyk, 2015).
Za pozostawieniem gimnazjów stanowczo opowiada si¿ równieČ ZNP. Zdaniem zwizkowców wyniki testów PISA dowodz, Če gimnazjaliïci bardzo dobrze
rozwizuj testy przedmiotowe. Prezes zwizku SÙawomir Broniarz uwaČa, Če istnienie gimnazjów jest teČ korzystne dla najmÙodszych uczniów, którzy „nie musz
si¿ obecnie uczy° w tej samej szkole z nastoletni mÙodzieČ” (Redakcja radia ZET,
2015). NaleČy je zatem doskonali° i wspiera° poprzez zatrudnianie wykwaliÞkowa-
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nej kadry psychologów i pedagogów oraz tworzy° mniej liczebne klasy (Zarzycka,
2015).
Inny pogld reprezentuje A. Zalewska, która podkreïla, Če badanie PISA wskazuje nie tylko na ïwietne umiej¿tnoïci odtwórcze polskich uczniów, lecz takČe na
brak sprawnego rozwizywania problemów praktycznych. Gimnazja nie wyrównuj
szans edukacyjnych, nieustanna zmiana otoczenia (szkoÙy, rówieïników, nauczycieli)
nie sprzyja cigÙoïci edukacji i rozbħa istniejce wspólnoty (KoÙakowski, 2016), a licea
staÙy si¿ póÙtorarocznym kursem przygotowujcym do matury. NaleČy zatem zmieni° caÙy system, powracajc stopniowo do oïmioletniej szkoÙy powszechnej, czteroletniego liceum i pi¿cioletniego technikum. Dodatkowo struktura szkolnictwa b¿dzie
obejmowaÙa trzyletnie szkoÙy branČowe I stopnia, trzyletnie szkoÙy specjalne przysposabiajce do pracy, dwuletnie szkoÙy branČowe II stopnia i szkoÙy policealne. Istot proponowanych rozwizaÚ jest stworzenie spójnej i droČnej struktury organizacji
szkóÙ oraz wydÙuČenie okresu ksztaÙcenia i wychowania w jednej szkole i tej samej
grupie rówieïniczej (legislacja.gov.pl, 2016, s. 4). Jednoczeïnie zaakcentowano nadrz¿dn rol¿ wychowania oraz wspierajc i uzupeÙniajc rol¿ proÞlaktyki problemów dzieci i mÙodzieČy (legislacja.gov.pl, 2016, s. 5).
Ewa Nowak (2011) na dÙugo przed reform oïwiatow obecnego rzdu dowodziÙa,
Če dwie dekady nieudolnych i niekoÚczcych si¿ reform bardzo powaČnie zaszkodziÙy polskiej edukacji. Natomiast trwajcy od dawna eksperyment gimnazjalny i wpÙyw
wymuszonego wyïcigu o miejsce w rankingach wspomnianego powyČej mi¿dzynarodowego badania jawi si¿ jako przyczyna nieodwracalnych deÞcytów w rozwoju
osobowoïci – poczynajc od wyrwania dziecka ze znanego mu ïrodowiska rówieïniczego, poprzez psychoz¿ przygotowaÚ do testów i egzaminów, po bezmyïlne wkuwanie i zdawanie egzaminów. Nie ma tutaj miejsca ani na fachow socjalizacj¿, ani
na prawdziwe wsparcie edukacyjne. Dysfunkcyjne socjalizacyjnie i edukacyjnie s
zwÙaszcza gimnazja w wi¿kszych miastach. W rezultacie gimnazjaliïci maj problemy z samodzielnym myïleniem, a podejmowanie decyzji dotyczcych dalszej kariery
edukacyjnej i zawodowej jest dla nich sporym wyzwaniem.
PowyČszemu wtóruje PaweÙ MusiaÙek , który uwaČa gimnazja za jedn z najwi¿kszych poraČek polityki edukacyjnej III Rzeczypospolitej i uznaje osÙabienie funkcji
wychowawczej szkoÙy za ich podstawow wad¿. Krytykuje wydzielenie gimnazjum
jako osobnej instytucji pomi¿dzy szkoÙ podstawow a liceum. Uczniowie (do tego
w trudnym wieku) traÞaj bowiem do nowych szkóÙ i klas, a tym samym musz kolejny raz budowa° spoÙeczn hierarchi¿, opart cz¿sto na wyïcigu w nonkonformistycznych postawach wobec obowizujcych norm. Obj¿cie gimnazjów rejonizacj
takČe nie zdaÙo egzaminu z uwagi na stosunkow Ùatwoï° w obejïciu tego przepisu,
przyczyniÙo si¿ z kolei do selekcji szkóÙ na lepsze i gorsze. Inne zarzuty zwizane s
z powielaniem fragmentów wiedzy na nast¿pujcych po sobie szczeblach edukacji
oraz zmianami nauczycieli przedmiotowych i wychowawców (MusiaÙek, 2013).
PomysÙ likwidacji gimnazjów ocenia pozytywnie Heliodor MuszyÚski. W wywiadzie udzielonym dla Radia Merkury zauwaČa, Če przejïcie do gimnazjów naraČa
mÙodzieČ w najtrudniejszym wieku na ponown walk¿ o miejsce w hierarchii rówieïniczej. Walka cz¿sto bywa bezwzgl¿dna, prowadzona w warunkach anonimowoïci
i braku dobrego kontaktu z wychowawcami, uczniowie trac kontakt z dotychczaso334
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wymi nauczycielami, nie nawizujc jeszcze kontaktu z nowymi. Pozostawieni sami
sobie szukaj liderów, za którymi mogliby podČa°, w ïrodowisku pozaszkolnym
(Radio Merkury, 2015).
H. MuszyÚskiemu wtóruje byÙa minister edukacji Krystyna Rybacka. MÙody czÙowiek przechodzi do nowego typu szkoÙy, gdzie „[…] nikt go nie zna pod Čadnym
wzgl¿dem – wychowawczym, ïrodowiskowym, post¿pów w nauce. I dzieje si¿ to
w momencie newralgicznym dla rozwoju, kiedy z deÞnicji peÙen jest buntu i najdzikszych pomysÙów. A przy tym wydaje mu si¿, Če jest dorosÙy i chce sam podejmowa°
decyzje. W gimnazjum problemy zwizane z dorastaniem nakÙadaj si¿ na stres zwizany z wejïciem w nowe ïrodowisko, co w konsekwencji prowadzi do wychowawczych zawirowaÚ” (Dbrowska, 2016).
Zaprezentowane powyČej gÙosy s zaledwie nielicznymi przykÙadami w toczcej
si¿ od dawna dyskusji edukacyjnej. Niemniej róČnorodnoï° poruszanych wtków
daje pewien obraz zÙoČonoïci zjawiska, jakim jest reforma oïwiatowa i zwizane z ni
kontrowersje. PowyČsze rozwaČania stanowi zarazem zach¿t¿ do formuÙowania
wÙasnych wniosków dotyczcych zmian zachodzcych w polskiej edukacji.

ZakoҞczenie
WokóÙ wprowadzenia gimnazjum do ustroju szkolnego w 1999 r. od samego pocztku toczyÙy si¿ burzliwe spory. W zamyïle twórców reformy miaÙo ono podnieï°
poziom edukacji, wyrównywa° szanse edukacyjne, ksztaÙtowa° wÙaïciwe postawy
moralne, sprzyja° uczestnictwu w kulturze oraz przedÙuČy° o rok nauczanie powszechne. Gimnazjum, obecne od niemal 17 lat w polskim systemie edukacji, miaÙo
zdaniem M. Handkego sta° si¿ „szkoÙ mdr, dobr, przyjazn dzieciom i rodzicom” (Zaborski, 2016). Dziï, wobec ministerialnej zapowiedzi ich likwidacji, debata
nad celowoïci ich wprowadzenia rozgorzaÙa na nowo. Krytykuje si¿ kolejn prób¿
reformowania polskiej oïwiaty, uznajc j za ryzykowny eksperyment, przeprowadzony w poïpiechu i bez naleČytego rozpoznania. Dezorganizacj¿ pogÙ¿bia przekonanie o politycznym uwarunkowaniu rozwizaÚ systemowych i ignorowanie gÙosów
ïrodowisk nauczycielskich. SzkoÙy wymagaj stabilizacji, a reformy – czasu potrzebnego na zdiagnozowanie ich wyników oraz samodzielnego wyeliminowania zaistniaÙych bÙ¿dów.
CaÙa ta dyskusja toczy si¿ zarówno na scenie politycznej, wïród nauczycieli,
uczniów i rodziców, jak i w ïrodowisku akademickim, znajdujc swoje odzwierciedlenie w piïmiennictwie polskim. Szczególne zainteresowanie tym tematem przejawiaj
ïrodki masowego przekazu: media prasowe (ksiČki, gazety), media elektroniczne
(radio, telewizja) i multimedia (komputer, Internet). We wspóÙczesnym ïwiecie „[...]
zjawiska, wydarzenia i postaci, by zaistnie° w rzeczywistoïci spoÙecznej, by zyska°
znaczenie i wywiera° wpÙyw, musz najpierw zafunkcjonowa° w mediach, w kreowanej przez nie rzeczywistoïci medialnej” (Krajewski, 2003, s. 94).
Niniejszy artykuÙ nie obejmuje caÙoïci problematyki przemian oïwiatowych, lecz
jedynie wybrane kwestie dotyczce konkretnego szczebla edukacyjnego. Z uwagi na
ograniczon obj¿toï° nie obejmuje on równieČ wszystkich reprezentowanych w piïmiennictwie pogldów. Majc na uwadze powyČsze kwestie, autorki nie roszcz
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sobie zatem prawa do oceny skutecznoïci wprowadzanych zmian edukacyjnych.
Próbuj raczej krytycznie podejï° do artykuÙów, przedstawiajc opinie róČnych ïrodowisk, zarówno zwolenników, jak i przeciwników gimnazjów. Przedstawiaj pokrótce
zaÙoČenia ideowe, które staÙy za wprowadzeniem gimnazjum do polskiego ustroju
szkolnego oraz kontrowersje zwizane z ich likwidacj. Ukazuj, Če wszechobecny
poïpiech nie byÙ i nigdy nie b¿dzie przyjacielem systemu edukacji – wr¿cz przeciwnie, uczy mÙode pokolenie prymatu iloïci nad jakoïci, szybkoïci nad rozwag, wprowadzania bÙyskawicznych zmian zamiast cierpliwego udoskonalania istniejcych
rozwizaÚ. Tymczasem to rozwaga, systematycznoï° i starannoï° w podejmowaniu
dziaÙaÚ, gwarantuj osiganie zamierzonych rezultatów, nie tylko tych oïwiatowych.
Nie bez powodu wrogiem poïpiechu byÙ juČ rzymski cesarz Oktawian August, który
przygotowujc si¿ do wojny, mawiaÙ swoim ludziom: Festina lente – gpiesz si¿ powoli.
Niech b¿dzie to takČe moĴo wspóÙczesnego czytelnika, który niespiesznie i pod wpÙywem rozwaČaÚ nad istot poruszanego zagadnienia, winien zastanowi° si¿ z rozwag
nad celowoïci kolejnej reformy oïwiatowej. Autorki maj bowiem nadziej¿, Če nawet
tak skrótowe zaprezentowanie tej kontrowersyjnej problematyki stanie si¿ inspiracj
do dalszych przemyïleÚ nad kwesti edukacji w Polsce.
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