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Narada Obywatelska o Edukacji - wariant minimum 

W świecie polskiej edukacji wrze. Nauczyciele przygotowują się do strajku. Pojawiają się napięcia pomiędzy 

nauczycielami, rządem, rodzicami, uczniami. Jest jednak jedna wspólna płaszczyzna porozumienia - są nią 

dzieci. Pilna potrzeba zmian systemu edukacyjnego, tak, aby ten przystawał do rzeczywistości, w której za 

kilka lat będą żyli obecni uczniowie. Uczniowie to nasze dzieci, nasze wnuki, te obecnie uczęszczające do 

szkół i te, które dopiero będą uczyć się w nich w przyszłości. Edukacja dotyka nas jako dzieci, jako młodzież, 

jako rodziców i jako dziadków. 

Grupa JaNauczyciel i grupa Protest z Wykrzyknikiem zainicjowały akcję publicznych Narad Obywatelskich  

o Edukacji (NOoE). Organizację tego przedsięwzięcia popiera szereg innych organizacji.  

Model takiej Narady w pełnym kształcie został opisany na stronie http://naradaobywatelska.pl i zakłada 

organizację otwartych spotkań dla 20-40 osób. Jest to model dość wymagający – potrzebny jest m.in. 

dostęp do sali w miejscu publicznym, szersza promocja wydarzenia, umiejętności prowadzenia spotkania. 

Co prawda już wiemy, że tego rodzaju Narad odbędzie się w Polsce kilkadziesiąt, ale jednocześnie zdajemy 

sobie sprawę, że dla części osób może być to zbyt obciążające. Dlatego, jeśli organizacji Narady 

Obywatelskiej w głównym wariancie przekracza Państwa możliwości, warto rozważyć organizacje Mini 

Narady Obywatelskiej o Edukacji.  

Mini Narada może mieć nieco prostszą formę np. spotkania ze znajomymi czy w środowisku, w którym 

Państwo funkcjonujecie. Takie spotkania zdarzają się często spontanicznie. Ważne jest jednak, żeby tym 

razem poruszyć tematy związane z edukacją. Powinno być jasne, że istotną intencją spotkania jest właśnie 

rozmowa o edukacji. Warto zadbać, żeby - pomimo luźniejszego formatu takiego spotkania - każdy mógł  

w jego trakcie wyrazić swoje zdanie. Jeśli działacie w środowisku studentów, młodzieży szkolnej, dzieci  

- porozmawiajcie z nimi. Ich wnioski, ich punkt widzenia są bezcenne! 

Ważne, żeby ktoś z Państwa (lub mała grupa) wystąpił w roli gospodarza - kogoś, kto zwoła spotkanie, 

zadba o jego atmosferę, pomoże prowadzić rozmowę, spisze najważniejsze ustalenia. Tymi zadaniami 

można i warto podzielić się z innymi.  

Jeżeli zechcecie (namawiamy do tego!), możecie zgłosić zamiar zwołania Waszej Mini Narady w formularzu 

na stronie https://forms.gle/f15jNAc8emYWVZT86 Dzięki temu będziemy mogli zaznaczyć ten fakt na 

mapie i uzyskać kontakt zwrotny do Państwa. Bardzo nam na tym zależy. Sami zadecydujecie, jak wiele 

szczegółów dotyczących Waszej Mini Narady chcecie umieścić na stronie. Jeśli spotkanie ma charakter 

wewnętrzne - wystarczy, że podacie datę i miejscowość, w której planujecie Wasze spotkanie. Ten 

informacje pozwolą nam i całej opinii publicznej zobaczyć, jak liczny jest odzew na nasz apel. Dla innych 

organizatorów Narad w Polsce to ważny  

i motywujący sygnał, że uczestniczą w szerszym ruchu. Dla decydentów informacje o tym, na ile 

powszechne jest zainteresowanie kwestiami reformy edukacji w Polsce.  

Po spotkaniu możecie Państwo (do tego także namawiamy) przekazać nam najważniejsze jego konkluzje. 

My zadbamy, aby wraz z innymi zostały one opracowane i nagłośnione.  

Poniżej podajemy listę 5 zagadnień, które będą przedmiotem Narady w wersji „pełnej”. Mamy nadzieję, że  

i dla Państwa mogą być one pomocne. 
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Propozycja 5 zagadnień Narady Obywatelskiej o Edukacji 

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje? 

(Uczenie, studiowanie, zdobycie zawodu, wychowanie, kształtowanie postaw, praktycznie umiejętności) 

2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy? Jakich dostarczamy doświadczeń? 

(Wychowanie rodzicielskie, wychowanie szkolne, strategie wychowawcze, planowanie przyszłości dziecka) 

3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej? 

(Integracja, relacje, mała ojczyzna, świetlica, klub sąsiada) 

4. Jakie są relacje nauczyciel-uczeń-rodzic? 

(Współpraca czy rywalizacja, wzajemne oczekiwania, delegowanie uprawnień, zakres odpowiedzialności za 

kształcenie i za charakter szkoły) 

5. Jaka jest pozycja nauczyciela? Jakie są oczekiwania wobec nich ze strony rodzica i ucznia? 

(Nauczyciel realizujący program, oceniający, wspierający w rozwoju, jakie mogłyby być oczekiwania wobec 

nauczycieli kierowane ze strony ucznia lub rodzica) 

Całość wniosków z dyskusji dotycząca wyżej wymienionych pięciu zagadnień prosimy, jeśli to możliwe, 

opisać w tabeli zamieszczonej poniżej.  

TABELA ZMIANY 

Jak jest? Jak chcemy, żeby było? 

Zagadnienie 1: 

1. 

2. 

3. 

… 

Zagadnienie 2: 

... 

Zagadnienie 1: 

1. 

2. 

3. 

… 

Zagadnienie 2: 

... 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU MINI NARADY 

Prosimy opisać krótko, jakie środowisko i jak licznie uczestniczyło w Mini Naradzie?  

 

 

Data:  Miejscowość: 

Ewentualne inne uwagi dotyczące przebiegu lub wyniku Narady, które chcielibyście przekazać organizatorom 

na poziomie krajowym. 

 

 

 

Powyższe informacje (w postaci pliku edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego) 

prosimy wysłać po Mini Naradzie na adres mailowy: 

naradaobywatelska@gmail.com 


