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Zwracamy się z prośbą o spotkanie przedstawicieli Senatu i Inicjatorów Forum dla             

Edukacji, w celu przedstawienia naszego stanowiska związkowego.  

Z uważnością obejrzeliśmy transmisję wydarzenia FORUM DLA EDUKACJI         

,,Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” w dniu 27 stycznia 2021, udostępnioną przez Senat            

Rzeczypospolitej Polskiej w mediach społecznościowych. Tematy poruszone podczas        

konferencji są dla naszej organizacji bardzo ważne, dlatego też pragniemy włączyć się            

dyskusji, by przedstawić własne wnioski i wspólnie kontynuować prace. 

Zwracamy uwagę na fakt, że w tej słusznej inicjatywie pani Senator Joanny Sekuły,              

pominięto głos wielu przedstawicieli środowisk bezpośrednio związanych z tematyką         

oświaty. Są to między innymi: związki zawodowe działające na rzecz pracowników oświaty,            

samorządy, rodzice, uczniowie, kuratoria, czy nawet Ministerstwo Edukacji i Nauki.          

Uważamy, że oświata powinna przede wszystkim pozostać apartyjna, stąd wszelkie          

inicjatywy dotyczące edukacji warto podejmować ponad politycznymi podziałami, tworząc         

przestrzeń do konstruktywnego dialogu. Edukacja jest dobrem społecznym i tak powinna być            

traktowana przez władze państwowe. Sprawie tak wielkiej wagi należy nadać odpowiednią           

formułę dialogu publicznego, w którym Polki i Polacy jako społeczeństwo mogliby           

rozmawiać o istotnych kwestiach, dotyczących obszaru edukacji. Włączanie wszystkich grup          

jest skuteczną metodą na samostanowienie i osiągnięcie konsensusu, który jest następnie           
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szanowany i stosowany w praktyce. W przypadku wykluczania pewnych środowisk z procesu            

stanowienia, nieuchronnie tworzą się grupy kontestujące, powstają “bańki” informacyjne,         

dialog zmienia się w walkę (nierzadko ideologiczną), a w rezultacie system staje się             

niestabilny. Dlatego usilnie apelujemy o aktywne i rzeczywiste wdrażanie publicznego          

dialogu. Senat może być forpocztą takiego nowoczesnego, obywatelskiego modelu         

konsultacji.  

Liczymy na konstruktywną i merytoryczną rozmowę w trosce o świadome wypracowanie           

oddolnej zmiany w systemie oświaty, z udziałem przedstawicieli nauczycieli przedszkolnych,          

szkolnych i akademickich wszystkich typów placówek, uczniów, rodziców, kuratoriów,         

samorządów i polityków każdej opcji. Zwracamy się z prośbą o spotkanie, na którym             

przedstawi nasz zespół propozycje i cele dotyczące oświaty, które wspólnie osiągniemy.  

 
Z poważaniem  

Zarząd NZZOP  
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