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Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania wyraża głęboką troskę o jakość i kierunek zmian systemowych
w edukacji oraz zaniepokojenie brakiem konsultacji społecznych przy tworzeniu reformy.
Widzimy ogromną potrzebę powrotu do idei pogłębionych konsultacji społecznych jako organizacja, która
powstała, aby wspierać wielowymiarowo rozwój naszych dzieci, zwłaszcza na polu edukacji. Fundacja zajmuje
stanowisko, że jest to rozwiązanie integrujące wszystkie środowiska, którym leży na sercu rzeczywiste dobro
uczniów oraz ich nauczycieli. Konsultacje wyjaśniłyby wiele niepokojących kwestii i przyczyniłyby się
do stworzenia pierwszej w dziejach reformy o wybitnym przygotowaniu merytorycznym oraz wysokiej akceptacji
społecznej.
Tym samym Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania apeluje o stworzenie okrągłego stołu dla wszystkich
grup reprezentujących strony tej reformy: rządu, nauczycieli, rodziców oraz organizacji z nimi powiązanych.
Pragniemy w szczególności zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 brak konsultacji społecznych (podawana jest informacja o szeroko prowadzonych konsultacjach, nie
znajdujemy jednak żadnego pokrycia tej informacji w rzeczywistych działaniach, organizowane dotychczas
wydarzenia miały charakter czysto informacyjny – jednostronne przedstawienie stanowiska)
 bardzo krótki czas na przygotowanie merytorycznych zmian w oświacie, poprzedzenie ich badaniami,
faktyczną definicją potrzeb i rozważeniem kierunków ich realizacji
 propozycje bardzo kompleksowych zmian czysto administracyjnych, bez podstawy merytorycznej –
w szczególności w kontekście likwidacji gimnazjów, których pracę obserwujemy z bliska jako Fundacja
od sześciu lat i widzimy ich ogromną pozytywną transformację, wyniki pracy z młodzieżą, skuteczne
poradzenie sobie z agresją. W związku z tym zgłaszamy swój sprzeciw wobec decyzji o ich likwidacji, która
nie tylko zniweczy kilkunastoletni wysiłek pracy wielu osób, wpłynie demotywująco na środowisko
nauczycielskie, ale przede wszystkim zaabsorbuje szkoły na przynajmniej kolejnych 5 lat w sprawy
reorganizacyjne kosztem setek tysięcy naszych dzieci, na których te zmiany będą „testowane” i nas
rodziców, nie gwarantując jednocześnie faktycznego wpływu na wzrost kompetencji naszych dzieci. Biorąc
pod uwagę tempo zmian za 5 lat znów będziemy w punkcie wyjścia…
 odejście od nauczania blokowego
Pragniemy pokreślić, że w przeszłości wielokrotnie uczestniczyliśmy w podobnych konsultacjach społecznych.
Od ponad 5 lat Fundacja współpracuje ze szkołami i pracodawcami w zakresie programów zrównoważonego
rozwoju człowieka i rozwoju kluczowych kompetencji.
Z poważaniem,
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Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania – została założona we wrześniu 2010 r. Jej głównym celem jest
wspieranie rodzin w rozwoju młodego pokolenia w kontekście uniwersalnych wartości i kompetencji społecznych.
Fundacja promuje budowanie zdrowych, trwałych więzi w rodzinie, biorąc pod uwagę szereg wyzwań dzisiejszego
świata takich, jak: zalew informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu. Tworzy serwis
dla rodziny www.mamrodzine.pl. Jest inicjatorem ogólnopolskich obchodów Dnia Rodziny, organizatorem
corocznej akcji społecznej „Dwie Godziny dla Rodziny”. Więcej informacji o działaniach Fundacji na stronie
www.humanites.pl oraz na www.mamrodzine.pl .
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