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Członkowie Komitetu Nauk o Literaturze PAN, zgromadzeni na zebraniu plenarnym 17 stycznia 2017 roku w Warszawie, jednomyślnie wyrażają sprzeciw wobec lekceważenia przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej opinii środowiska naukowego w sprawie reformy edukacji i tworzenia nowych podstaw programowych, szczególnie dotyczących kształcenia polonistycznego.
Krytyczne opinie wyrażane były m.in. w następujących dokumentach:
1.

Stanowisko w sprawie zapowiadanej reformy edukacji polonistycznej, podpi-

sane przez 99 naukowców, zajmujących się dydaktyką polonistyczną w 15 ośrodkach
uniwersyteckich (4 października 2016).
2.

List Komitetu Nauk o Literaturze do Minister Anny Zalewskiej w sprawie re-

formy edukacji (18 października 2016).
3.

List profesorów uniwersytetów polskich oraz ośrodków naukowo-badawczych,

zatytułowany „Przeciwko chaotycznym zmianom w oświacie”, podpisany przez 80
samodzielnych pracowników nauki z różnych ośrodków uniwersyteckich (3 listopada
2016).
4.

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół, Polskich dotycząca rządo-

wych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (28 listopada 2016).
5.

Opinia o projekcie podstawy programowej do języka polskiego opracowana

przez Komisję Edukacji przy Komitecie Nauk o Literaturze PAN (8 grudnia 2016).
6.

„Uwagi do projektu podstawy programowej MEN: język polski – szkoła pod-

stawowa – klasy IV-VIII”, sformułowane przez Radę Języka przy Prezydium PAN (10
grudnia 2016).
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Brak reakcji na przesyłane listy, a przede wszystkim podejmowanie przez MEN i anonimowy
Zespół opracowujący podstawę programową działań ignorujących krytyczne opinie ekspertów, budzi zdziwienie i stanowczy sprzeciw. Skuteczność reformy edukacji zależy od zaakceptowania jej kształtu przez środowiska, które mają wpływ na realizację procesu dydaktycznego, w tym na odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Nieuzasadnione, pośpieszne
i szkodliwe działania MEN w zakresie zmian strukturalnych szkolnictwa oraz tworzenia nowych podstaw programowych nie mogą zostać zaakceptowane.
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie przyczyny zignorowania głosów środowisk naukowych
odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli, a także utajnienia składu Zespołu opracowującego nową podstawę programową, którego Członków chcielibyśmy zaprosić na posiedzenie
Komitetu Nauk o Literaturze PAN poświęcone edukacji polonistycznej.
Przewodniczący KNoL PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
Do wiadomości:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
Polonistyki Uniwersyteckie
Warszawa, 17 stycznia 2017.
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