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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Jako cz³onek senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
kierujê do Pani Minister apel o podjêcie przez ministerstwo dzia³añ na rzecz wyrównywania szans edu-
kacyjnych m³odzie¿y w Polsce. W pe³ni popieram rezolucjê Komitetu Cytobiologii PAN podjêt¹ 2 marca
2010 roku, w której cz³onkowie komitetu zwracaj¹ uwagê na potrzebê skoordynowania dzia³añ pomiê-
dzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz biurem
legislacyjnym rz¹du. Wspó³praca ta jest niezbêdna dla uporz¹dkowania systemowego edukacji w Polsce
oraz przyspieszenia realizacji poszczególnych projektów.

Jestem przeciwny próbom likwidacji bibliotek szkolnych, które w mniejszych miejscowoœciach s¹ czêsto
jedynym Ÿród³em pozyskiwania wiedzy przez lokaln¹ m³odzie¿. Ju¿ dziœ statystyki mówi¹, ¿e 62% Polaków
w ogóle nie czyta ksi¹¿ek. Likwiduj¹c biblioteki, przyczynimy siê do zmniejszenia czytelnictwa wœród naj-
m³odszych, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do zaniku tego zwyczaju w perspektywie czasu.

Popieram proœbê Komitetu Cytobiologii o objêcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej patrona-
tem olimpiad szkolnych, w szczególnoœci tych matematyczno-przyrodniczych. Inicjatywy te rozwijaj¹
zainteresowania i zdolnoœci uczniów ju¿ od najm³odszych lat.

Jak wiemy, w polskiej gospodarce brakuje specjalistów, którzy ukoñczyli studia techniczne, kierunki
œcis³e. Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e edukacja oraz szkolnictwo wy¿sze i nauka to po³¹czony system. Do-
tychczasowy niedobór studentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych wynika g³ównie z wyeli-
minowania matematyki z egzaminów maturalnych w ostatnich latach, a niedostatki znajomoœci jêzyków
obcych – z nierównych szans w ich nauczaniu w tzw. szko³ach prowincjonalnych. Zapowiedziane przez
Ministerstwo Edukacji dalsze nieuwzglêdnianie wyników testów z jêzyków obcych podczas rekrutacji do
liceum, zamiast byæ dzia³aniem wyrównuj¹cym szanse edukacyjne, stanowi dalsze zagro¿enie dla eduka-
cji lingwistycznej.

W nawi¹zaniu do przedstawionych kwestii, w imieniu cz³onków Komitetu Cytobiologii PAN oraz
swoim proponujê zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji z udzia³em na-
uczycieli akademickich, naukowców, pedagogów, ekspertów od nauczania itd. w celu stworzenia spój-
nego logicznie systemu, umo¿liwiaj¹cego w fazie finalnej zwiêkszenie zainteresowania naukami
techniczno-przyrodniczymi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewniaj¹cego wy¿szy poziom
nauczania jêzyków obcych. Wypracowanie wspólnego stanowiska, a byæ mo¿e nawet opracowanie pro-
jektu dzia³ania, w kolejnych latach na pewno umo¿liwi podwy¿szenie jakoœci kszta³cenia i wy³awianie
talentów naukowych.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy nadal planowana jest likwidacja bibliotek szkolnych?
2. Czy ministerstwo mo¿e obj¹æ patronatem olimpiady szkolne i wspomagaæ ich promocjê wœród

dzieci i m³odzie¿y w kolejnych latach?
3. Z czego wynikaj¹ plany nieuwzglêdniania wyników testów z jêzyka obcego podczas rekrutacji do

szko³y œredniej?
4. Czy mo¿liwe jest zorganizowanie spotkania z Pani¹ Minister z udzia³em nauczycieli akademickich,

naukowców, pedagogów, ekspertów od nauczania itd. w celu stworzenia spójnego logicznie systemu,
umo¿liwiaj¹cego w fazie finalnej zwiêkszenie zainteresowania naukami techniczno-przyrodniczymi?
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