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Adela Ko¿yczkowska*

Problem wykluczania w perspektywie za³o¿eñ
edukacyjnych Strategii Lizboñskiej.

Wybrane aspekty

Wprowadzenie

Inspiracja do napisania tego tekstu pojawia³a siê stopniowo. Powoli w moim
umy�le rodzi³o siê �natchnienie�, powinno�æ zabrania g³osu w tej sprawie, a od
jakiego� nieodleg³ego czasu konieczno�æ wynikaj¹ca z obowi¹zku zaprotestowa-
nia, wyra¿enia sprzeciwu wobec dziania siê �wiata, który zdarza siê bez pytania
mnie o zgodê. Problem wykluczania zastanawia mnie od dawna1  � wydawaæ by
siê mog³o, ¿e realizowana reforma o�wiatowa przyniesie wymierne korzy�ci zwi¹-
zane z wykluczaniem wykluczania z systemu szkolnego, który jawi siê jako obo-
wi¹zkowy; z reform¹ o�wiaty mo¿na by wi¹zaæ pedagogiczne mira¿e, które �
podobnie zreszt¹ jak polityka pañstwa w tym zakresie � zdaj¹ siê pobrzmiewaæ
nazbyt �optymistycznie�. Jak pokazuje praktyka ¿ycia realnego, prawda jest okrut-
na, a cesarz nie-do-koñca przyodziany�

Celem pracy jest próba krytycznego spojrzenia na problem wykluczania
na poziomie zreformowanego szkolnictwa, przede wszystkim na poziomie
szko³y podstawowej i gimnazjalnej, oraz zwi¹zane z tym aspekty ró¿nicowa-
nia edukacyjnego uczniów. Zamierzam dokonaæ rozpoznania wybranych
aspektów problemu wykluczania w zmienionej za spraw¹ reformy szkole pod-
stawowej i gimnazjalnej (w wybieranych przez te szko³y strategiach radzenia
sobie z uczniami najs³abszymi itp.) w zderzeniu ze Strategi¹ Lizboñsk¹,
w optyce jej projektu spo³eczeñstwa wiedzy, rozwoju przedsiêbiorczo�ci i bu-
dowania dobrobytu ekonomicznego w krajach Unii Europejskiej oraz pro-
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1 Powinnam raczej napisaæ, ¿e denerwuje mnie od dawna; jednak¿e jako badaczka w tym przy-
padku rzeczywisto�ci edukacyjnej powinnam powstrzymaæ siê od emocjonalnego wik³ania siê
w sprawê.
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mieniowania pomys³ów, a tak¿e konsekwencji lizboñskich na Polskê poten-
cjalnie tera�niejsz¹ i przysz³¹.

Punktem ciê¿ko�ci w przypadku analizy wybranych przeze mnie aspektów
jest odniesienie siê do szkó³ podstawowych i szkó³ zawodowych funkcjonuj¹-
cych przed reform¹ o�wiaty. Ze wzglêdu na objêto�ciowy zakres pracy nie bêdê
obejmowaæ analiz¹ wszystkich stopni kszta³cenia i wynikaj¹cych st¹d bol¹czek
o�wiatowych.

Praca ta jest jedynie g³osem w debacie, która staje siê coraz bardziej potrzebna
i coraz bardziej nieunikniona.

Strategia Lizboñska

W marcu 2000 roku w Lizbonie szefowie pañstw Unii Europejskiej uchwalili
strategiê rozwoju dla Zjednoczonej Europy na najbli¿sze dziesiêæ lat. Celem tej¿e
strategii, zwanej Lizboñsk¹ (od miejsca jej uchwalenia), by³o uczynienie z Unii
�najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki �wia-
ta�. Jan Szomburg filozofiê projektowanych zmian (w uproszczeniu) przedstawia
nastêpuj¹co: nale¿y przeznaczyæ wiêcej pieniêdzy na badania naukowe, infra-
strukturê spo³eczeñstwa informacyjnego, na edukacjê, nale¿y zrealizowaæ ideê
jednolitego rynku (liberalizacja telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty,
us³ug finansowych), a �[�] wydajno�æ pracy i konkurencyjno�æ wzro�nie na tyle
[�]�, ¿e bêdzie mo¿na bez wiêkszych zmian ocaliæ model europejski, to jest
�[�] wysokie standardy zabezpieczenia spo³ecznego i wy�rubowane normy eko-
logiczne�2.

Trzy najwa¿niejsze elementy Strategii Lizboñskiej okre�laj¹:

1. kierunek i sposoby wsparcia publicznego (podstawowe przeznaczenie pieniê-
dzy to: rozwój, ekologia i opieka spo³eczna),

2. dokoñczenie realizacji jednolitego rynku (liberalizacja rynku, pog³êbienie in-
tegracji � otwarcie rynków na miêdzynarodow¹ konkurencjê),

3. reformy spo³eczne w poszczególnych krajach (dotyczy warunków przedsiê-
biorczo�ci, rynków pracy, systemów emerytalnych itd.)3.

Okaza³o siê jednak w ogólnej realizacji omawianej strategii, ¿e przewidywa-
ny przez autorów wzrost gospodarczy w istocie jest ni¿szy, ni¿ pocz¹tkowo za-
k³adano. W naturalny, jak siê wydaje, sposób doprowadzi³o to do konkluzji: aby
realizowaæ postulaty Strategii, nale¿y przede wszystkim ograniczyæ wydatki so-
cjalne; urzeczywistnienie modelu pañstwa socjalnego sta³o siê zatem niemo¿li-

2 J. Szomburg, Bariery realizacji Strategii Lizboñskiej. [W:] Bia³a Ksiêga 2004. Polskie Forum
Strategii Lizboñskiej. Gdañsk�Warszawa 2004, s. 22�23.

3 Tam¿e, s. 22.
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we. Zjednoczona Europa stanê³a wobec dylematu: albo bêdzie realizowaæ przyjê-
ty program i zi�ci swój sen o �dogonieniu Ameryki� w kategorii gospodarki, albo
nie zi�ci swojego snu o potêdze.

Wdra¿anie w ¿ycie Strategii napotka³o równie¿ trudno�ci spo³eczne i poli-
tyczne w postaci wzrostu tak zwanych �egoizmów� narodowych4, a które byæ
mo¿e warto bardziej zdecydowanie nazwaæ sprzeciwem wobec lansowanego przez
Strategiê modelu neoliberalnego kapitalizmu. Poszczególne kraje Unii w sposób
narodowy, nie za� � jak pocz¹tkowo zak³adano � zjednoczeniowy, stara³y siê
sprostaæ wyzwaniom i pu³apkom zjednoczenia i globalizacji. Wydaje siê rów-
nie¿, ¿e trudno�ci spo³eczno-polityczne zwi¹zane by³y nie tyle z egoizmem naro-
dowym, ile z lêkami i obawami w obliczu zielonego �wiat³a, które Strategia Li-
zboñska zapali³a przed kapitalizmem neoliberalnym. Chc¹c przecie¿ staæ siê po-
têg¹ gospodarcz¹ na skalê �wiatow¹ i dogoniæ we wzro�cie gospodarczym Stany
Zjednoczone Ameryki, Unia zmuszona zosta³a do przyjêcia strategii neoliberal-
nych. Jakkolwiek autorzy publikuj¹cy na ³amach Polskiego Forum Strategii Li-
zboñskiej odwo³uj¹ siê do kategorii �liberalizmu�, to lansowany model spo³ecz-
ny wyra�nie przypomina model spo³eczeñstwa neoliberalnego. St¹d zapewne
wynika tendencja do eliminacji modelu pañstwa socjalnego czy pañstwa opie-
kuñczego i d¹¿enie do odej�cia od interwencjonizmu pañstwowego oraz uznania
go niejako za hamulec rozwoju gospodarczego.

Wspomniany ju¿ J. Szomburg pisze, ¿e spo³eczeñstwa pañstwa opiekuñczego s¹

[�] nastawione roszczeniowo i przyzwyczajone do bezpieczeñstwa socjalnego,
a nie do odpowiedzialno�ci za siebie i rywalizacji, któr¹ narzuca i za któr¹ nagradza
globalizacja. Rozpowszechniony hedonizm i odej�cie od wy¿szych warto�ci s¹ �ró-
d³em dla ró¿norakich �egoizmów�: sektorowych, zawodowych, pokoleniowych, re-
gionalnych, które utrudniaj¹ dzia³ania reformatorskie w imiê interesu wspólnego lub
d³ugofalowego. Ponadto starzenie siê spo³eczeñstw zachodnioeuropejskich stoi w ra-
dykalnej sprzeczno�ci z potrzebami rozwoju ducha przedsiêbiorczo�ci i gospodarki
opartej na wiedzy5.

Ten przyd³ugi cytat dobrze oddaje styl retoryki, z jak¹ mo¿emy siê zetkn¹æ,
czytaj¹c publikacje Polskiego Forum Strategii Lizboñskiej. Trudno te¿ zgodziæ
siê ze wspomnian¹ przez autora ide¹ dobra wspólnego, gdy¿ w lansowanym mo-
delu liberalnego spo³eczeñstwa (a w rzeczywisto�ci neoliberalnej zmiany w Eu-
ropie) funkcjonuje zasada interesu indywidualnego przed dobrem wspólnym. I taki
w zasadzie jest ruch my�lenia liberalnego, na który przecie¿ wskazywa³ ju¿ Adam
Smith: spo³eczeñstwo jest sum¹ indywidualnych jednostek, realizuj¹cych w³asny
interes, a dobro wspólne jest pochodn¹ sumy zadowolonych indywiduów. Cz³o-

4 U¿ywam tu zwrotu za J. Szomburgiem.
5 Tam¿e, s. 24.
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wiek uczestniczy w spo³eczeñstwie, wspó³pracuj¹c z innymi w procesie pracy
i wymiany efektów tej¿e. Ten sam cz³owiek, jako indywidualno�æ, buduje w³a-
sne bogactwo i dziêki temu buduje bogactwo swego narodu, ale jest to ju¿ efekt
wtórny6. Pytaniem, które pozostawiam bez odpowiedzi, jest pytanie: o jakie war-
to�ci wy¿sze toczy siê gra w domenie realizacji Strategii Lizboñskiej.

Strategia Lizboñska zak³ada z jednej strony deregulacjê i uproszczenie prawa
na rzecz zwiêkszenia przede wszystkim swobód przedsiêbiorczo�ci, rozwoju sze-
roko rozumianego biznesu, a tym samym zwiêkszenie konkurencyjno�ci gospo-
darki w wymiarze miêdzynarodowym i lepsze wykorzystanie zasobów: pracy,
kapita³u ekonomicznego, ziemi oraz wiedzy. Ma to w perspektywie doprowadziæ
do zmniejszenia bezrobocia i wyeliminowania szarej strefy zatrudnienia. Libera-
lizacja rynku ma sprzyjaæ obni¿eniu kosztów pracy i ograniczeniu (o czym ju¿
pisa³am) idei pañstwa socjalnego; na pó³metku realizacji Strategii Lizboñskiej jej
zwolennicy og³osili upadek pañstwa socjalnego: �Bior¹c pod uwagê d³ugotermi-
nowe tendencje w zakresie demografii, mo¿na powiedzieæ, ¿e pañstwo socjalne
w Europie zbankrutowa³o. Rosn¹ce wydatki na emerytury, renty, zdrowie i opie-
kê spo³eczn¹ bêd¹ nie do utrzymania�7.

Lansowany model gospodarki Zjednoczonej Europy powinien upodabniaæ siê
do modelu amerykañskiego tak¿e pod k¹tem wzorca zatrudnienia. Punktem od-
niesienia jest niska stopa procentowa bezrobocia w USA i usilne d¹¿enie do obni-
¿enia bezrobocia na Starym Kontynencie. Oczywiste jest, ¿e potanienie pracy
spowoduje zwiêkszony na ni¹ popyt. Problem polega jednak na tym, i¿ nie poja-
wi siê na rynku wiêcej pracy presti¿owej, dobrze p³atnej. Ju¿ wiedza potoczna
podpowiada, ¿e niskie bezrobocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie wyda-
je siê pochodn¹ jedynie dobrze zorganizowanej gospodarki, ale jest zale¿ne od
szeregu decyzji politycznych; zaryzykowa³bym nawet tezê o hossie amerykañ-
skiej gospodarki powi¹zanej z decyzjami polityczno-wojennymi i rozkwitem sze-
roko rozumianego przemys³u wojennego. Wiadomo tak¿e, ¿e USA jest miejscem
inwestowania europejskiego kapita³u; jest obszarem taniej pracy � a wiêc obni¿o-
nych kosztów produkcyjnych. Nie dr¹¿¹c tematu, uciekaj¹c od teorii spiskowej,
dylemat ten pozostawiam ekonomistom i politologom.

Natomiast na gruncie europejskim niepokoiæ mo¿e tendencja do przenoszenia
amerykañskiego modelu zatrudnienia, co oznacza kierowanie siê jedynie czynni-
kiem ekonomicznym. Socjalny model pañstwa zak³ada wysokie koszty pracy,
które z kolei przeznaczone s¹ na realizacjê zabezpieczenia socjalnego; w efekcie
pracownik mo¿e pracowaæ mniej, gdy¿ nie musi martwiæ siê o zabezpieczanie
losu swego i swoich bliskich. Amerykañski model zatrudnienia zak³ada minima-

6 A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa 1954.
7 J. Szomburg, W kierunku Europy obywatelskiej i przedsiêbiorczej. Siedem przykazañ dla Eu-

ropy. [W:] Bia³a Ksiêga..., dz. cyt., s. 17.
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lizacjê kosztów pracy, efektem jest mniejszy udzia³ pañstwa w zapewnieniu bez-
pieczeñstwa socjalnego; w konsekwencji pracownik musi pracowaæ wiêcej i d³u-
¿ej, aby zadbaæ o siebie i swoich bliskich.

Zwolennicy Strategii Lizboñskiej zak³adaj¹, ¿e ni¿szy wzrost gospodarczy
i wy¿sze bezrobocie jest determinowane przez to, i¿ pracownicy nie chc¹ pra-
cowaæ d³u¿ej i wiêcej. Sugeruj¹ wiêc, ¿e obni¿enie kosztów pracy, a tym sa-
mym obciêcie zabezpieczeñ socjalnych, spowoduje rozkwit europejskiej go-
spodarki i zmniejszenie bezrobocia. Przyczyniæ siê ma do owej prosperity tak-
¿e model spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarka oparta na wiedzy, roz-
wój technologii itd.8 Jest to oczywi�cie �jaki�� pomys³ na zmianê sytuacji wie-
lu osób i wyj�cie z obszaru ubóstwa, niemniej jednak wydaje siê a¿ nazbyt
utopijny w swej optymistycznej wersji. Idzie bowiem o to, ¿e w ogólnym tren-
dzie rozwoju neoliberalnego kapitalizmu o zasiêgu �wiatowym dominuje ten-
dencja obni¿ania kosztów pracy dziêki zmniejszaniu zatrudnienia czynnika ludz-
kiego; udaje siê to przede wszystkim za spraw¹ technologii. Problem nie jest
nowy, bo zauwa¿ony zosta³ przez Karola Marksa i wskazany jako jedno ze
�róde³ upodlenia cz³owieka w procesie pracy. W rozwoju technologicznym prze-
mys³u � wskazuje Marks � cz³owiek o miejsce pracy musi konkurowaæ nie
tylko z drugim cz³owiekiem, ale tak¿e z maszyn¹, z któr¹ przegrywa9. Gwa³-
towny i dynamiczny rozwój techniki i wiedzy spowodowa³ wyparcie z wielu
obszarów przemys³owych potrzeby zatrudniania cz³owieka, zmuszaj¹c go do
szukania pracy w sferze us³ug b¹d� pozbawiaj¹c zatrudnienia. Praca w us³u-
gach wymaga jednak dobrego przygotowania z zakresu nie tylko wiedzy zawo-
dowej, ale tak¿e ogólnej, wymaga zdolno�ci percepcji rynku pracy i sporej ela-
styczno�ci w reagowaniu na najdrobniejsze zmiany. Jeremy Rifkin pozbawia
swoich czytelników z³udzeñ w tej kwestii, najemna praca zarobkowa w opinii
tego autora staje siê dobrem deficytowym i �zwyczajnie� siê koñczy. Praca
i zwi¹zany z ni¹ kapita³ to determinanta, która dzieli spo³eczeñstwo na boga-
tych i biednych. Jednocze�nie posiadanie pieniêdzy jest w neoliberalnym spo-
³eczeñstwie jedyn¹ gwarancj¹ zmiany losu, daje bowiem mo¿liwo�æ dostêpu do
wiedzy, informacji; Halina Jastrzêbska-Smolaga sugeruje, ¿e dobra materialne
staj¹ siê no�nikiem dóbr niematerialnych10. Wobec tego dysonans miêdzy bo-
gat¹ i biedn¹ czê�ci¹ spo³eczeñstwa pog³êbi siê jeszcze bardziej11.

8 M. J. Rad³o, Strategia Lizboñska a problemy gospodarcze Unii Europejskiej. [W:] Bia³a Ksiê-
ga..., dz. cyt.

9 K. Marks, Kapita³. Warszawa 1951, t. 1.
10 H. Jastrzêbska-Smolaga, W kierunku trwa³ej konsumpcji. Dylematy, zagro¿enia, szanse. War-

szawa 2000.
11 J. Rifkin, Koniec pracy: schy³ek si³y robotniczej na �wiecie i pocz¹tek ery postrynkowej.

Prze³. E. Kania. Wroc³aw 2001; ten¿e, Wiek dostêpu: nowa kultura hiperkapitalizmu, w której p³aci
siê za ka¿d¹ chwilê ¿ycia. Prze³. E. Kania. Wroc³aw 2003.
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Strategia Lizboñska a problem polskiej edukacji

Przyjêta przez Uniê Europejsk¹ strategia budowania gospodarki opartej na
wiedzy zobowi¹za³a równie¿ Polskê do budowania nowej rzeczywisto�ci ekono-
micznej. Reakcje na zmianê sytuacji gospodarczej Polski s¹ raczej chaotyczne,
nieprzemy�lane i niekompatybilne z kondycj¹ spo³eczn¹. Brak jest tu systemo-
wych, dobrze rozwa¿onych dzia³añ, na tyle elastycznych, ¿eby adekwatnie wpi-
sywa³y siê w aktualne stany potrzeb spo³eczeñstwa, i na tyle stabilnych, ¿eby nie
grozi³y bankructwem. Koñczenie siê epoki industrialnej w Polsce, jakkolwiek
jest zauwa¿alne, sprzyja podejmowaniu dzia³añ, które wydaj¹ siê niepotrzebne,
a zbyt drogie inwestycje reanimacyjne w sytuacji �mierci mózgowej tego by³ego
ju¿ kolosa skutecznie hamuj¹ przemiany spo³eczne.

Sytuacja przej�cia od rzeczywisto�ci przemys³owej do rzeczywisto�ci wiedzy oraz
od rzeczywisto�ci gospodarki planowania centralnego do gospodarki wolnorynko-
wej zmusza do stawiania pytañ o nowy model edukacji i nowy idea³ edukacyjny i do
szukania odpowiedzi na nie czy do pytania o now¹ jako�æ cz³owieka, jako wytworu
edukacyjno-spo³ecznego i komponentu gospodarki opartej na wiedzy.

Cele, jakie stawia przed sob¹ Strategia Lizboñska, wymuszaj¹ obok reform
ekonomicznych równie¿ aktualizacjê systemów edukacyjnych krajów buduj¹cych
Uniê Europejsk¹. Ireneusz Bia³ecki w�ród g³ównych celów polityki edukacyjnej
wymienia: poprawê efektywno�ci i jako�ci kszta³cenia, poprawê dostêpno�ci edu-
kacji dla wszystkich, zbli¿anie kszta³cenia do potrzeb ¿ycia12. Przyjêcie przez
Zjednoczon¹ Europê za³o¿eñ edukacyjnych wymusza na krajach cz³onkowskich
konkretne zmiany w zakresie projektowania przekszta³ceñ o�wiatowych. Wyli-
czyæ tu nale¿y: zwiêkszenie wydatków na kszta³cenie; zmniejszenie liczby osób,
które opuszczaj¹ system szkolny przed uzyskaniem �redniego wykszta³cenia;
zwiêkszenie liczby osób uzyskuj¹cych wykszta³cenie �rednie lub wy¿sze (w ci¹-
g³ym toku kszta³cenia ogólnodostêpnego); zwiêkszenie liczby absolwentów kie-
runków �cis³ych, politechnicznych i przyrodniczych; podniesienie poziomu klu-
czowych kompetencji dla gospodarki wiedzy (czytania ze zrozumieniem, my�le-
nia naukowego i matematycznego, umiejêtno�ci rozwi¹zywania problemów);
wdro¿enie w praktykê idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie. W przypadku Polski za-
³o¿enia edukacyjne dotycz¹: podniesienia jako�ci kszta³cenia i zwiêkszenia jego
dostêpno�ci, wyeliminowania nierówno�ci edukacyjnych i ró¿nic miêdzyszkol-
nych oraz wewn¹trzszkolnych, realizacji idei dokszta³cania siê (w celu wiêkszej
przydatno�ci dla rynku pracy), a tak¿e u³atwienia dokszta³cania siê grupom upo-
�ledzonym na rynku pracy, zwiêkszenia liczby absolwentów kierunków �cis³ych
i przyrodniczych (co jest logiczne, je�li we�mie siê pod uwagê boom kszta³cenio-
wy na kierunkach pedagogicznych, spo³ecznych i ekonomicznych)13.

12 I. Bia³ecki, Edukacja dla rozwoju. [W:] Bia³a Ksiêga..., dz. cyt., s. 224.
13 Tam¿e.
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Pañstwa zrzeszone w OECD14  (m.in. kraje Unii Europejskiej, w tym Polska)
staraj¹ siê kontrolowaæ jako�æ i skuteczno�æ kszta³cenia. Wykorzystywane s¹ w tym
przypadku szeroko zakrojone badania PISA15  (powtarzane co trzy lata), które spraw-
dzaj¹ piêtnastolatków w koñcowym okresie obowi¹zkowej nauki szkolnej; mierz¹
ich kompetencje i gotowo�æ sprostania wyzwaniom spo³eczeñstwa wiedzy. PISA
prognozuje, w jakim zakresie m³odzi ludzie s¹ zdolni wykorzystaæ w realnym ¿y-
ciu zdobyt¹ w szkole wiedzê. Wyniki PISA pozwalaj¹ na konstruowanie orientacji
w zakresie wiedzy dotycz¹cej programów nauczania i realizowanych w ich ramach
celów. PISA bada zwi¹zki obecnego kszta³cenia z gotowo�ci¹ i motywacj¹ uczniów
do uczenia siê przez ca³e ¿ycie; bada równie¿ przekonania m³odzie¿y na temat
siebie oraz realizowane przez piêtnastolatków strategie uczenia siê16.

PISA zak³ada te¿ inn¹ konieczno�æ, a mianowicie potrzebê dostarczenia wie-
dzy na temat skuteczno�ci przygotowania ucznia do realnego ¿ycia, z tym ¿e
wiedzê tê powinni posi¹�æ rodzice (!) i uczniowie (!) realizuj¹cy rozmaite kon-
cepcje kszta³cenia w rozmaitych spo³eczeñstwach. Wiedza i umiejêtno�ci nabyte
w trakcie nauki szkolnej, w trakcie realizacji konkretnych przedmiotów, przy-
k³adowo: jêzyk (pisanie i czytanie ze zrozumieniem), matematyka, szeroko rozu-
miana wiedza naukowa, s¹ niezbêdnymi fundamentami rozwoju kompetencji
potrzebnych do przygotowania do przysz³o�ci. Badania PISA próbuj¹ rozpoznaæ
skuteczno�æ i adekwatno�æ uczenia siê do ¿ycia w �wiecie jutra17.

* * *

Kondycja polskiej o�wiaty zdaje siê problemem marginalizowanym. Kwestie
o�wiatowe w publicznej dyskusji poruszane s¹ sporadycznie zarówno w perspekty-
wie ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Politycy i ekonomi�ci wskazuj¹ na dziej¹cy siê
nowy porz¹dek �wiata, determinuj¹cy nowy ³ad ludzkiego ¿ycia. Zmiany zwi¹zane
z ruchami globalnymi i now¹ sytuacj¹ geopolityczn¹ Polski po wej�ciu do UE powo-
duj¹ diametralnie odmienn¹ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ z trudnymi do przewidze-
nia konsekwencjami dynamiki zmian i ich kszta³tu. Polska, przyjmuj¹c anglosaski
wzór kapitalizmu18, buduje ³ad neoliberalny, który poci¹ga za sob¹ wielorakie potrze-

14 Organisation for Economic Co-operation and Development.
15 Programme for International Student Assessment (Program Miêdzynarodowej Oceny Umie-

jêtno�ci Uczniów).
16 Learning for Tomorrow�s World. First Results from PISA 2003. Internet: http://www.pisa.

oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf.
17 Tam¿e.
18 Polacy w wyborach parlamentarnych jesieni¹ 2005 r. odrzucili ten model kapitalizmu. Sytu-

acja ekonomiczno-spo³eczna jest obecnie trudna w jednoznacznym zdefiniowaniu jako�ci i kszta³-
tu polskiego kapitalizmu. Deklaratywne odej�cie albo bycie od/w przyjêtej wcze�niej wizji kapita-
lizmu potrzebuje praktycznej weryfikacji, a zatem i czasu. Do jakiego stopnia zmiana sytuacji
i proponowany model pañstwa socjalnego (?) jest wersj¹ ostateczn¹, a do jakiego stopnia fluktu-
acyjn¹, poka¿e czas.
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by. Konieczno�ci¹ staje siê budowanie nowego jêzyka, nowej ideologii, pozytywne
kszta³towanie przysz³o�ci i przysz³ego sposobu ¿ycia. Tymczasem system edukacyj-
ny nie jest w stanie sprostaæ nowym oczekiwaniom i nowym wyzwaniom.

Zbigniew Kwieciñski w ksi¹¿ce Wykluczanie odwo³uje siê do badañ pod³u¿-
nych przeprowadzonych w trzech fazach w roku 1972, 1986 oraz 1998; autor
ukazuje zwi¹zki losu szkolnego i ¿yciowego m³odzie¿y na pierwszym progu jego
rozwidlenia (I klasa szko³y ponadpodstawowej) oraz poziomu osi¹gniêæ szkol-
nych (miernikiem jest tu kompetencja cichego czytania ze zrozumieniem, a tak¿e
oceny szkolne) z po³o¿eniem rodzinnym, ze �rodowiskiem kulturalnym domu,
miejscem zamieszkania i poziomem rozwoju regionu. (Formu³a tej pracy nie po-
zwala na streszczenie uzyskanych wyników badañ). Cytowana praca nie nastraja
do optymistycznych refleksji; autor, wskazuj¹c na wyniki z 1986 i 1998 r., pisze,
i¿ �[�] szko³a podstawowa trwale nie spe³nia swych elementarnych zadañ wo-
bec niemal czwartej czê�ci dzieci, a tylko mniej ni¿ po³owie dzieci i m³odzie¿y
zapewnia opanowanie kompetencji podstawowej, kluczowej dla uczestnictwa
w kulturze, w dzia³aniach pracowniczych i obywatelskich�19, a tak¹ kompetencj¹
jest przecie¿ umiejêtno�æ cichego czytania ze zrozumieniem. Kwieciñski przyta-
cza dane, z których wynika, ¿e w 1986 r. 22,6% dzieci opuszczaj¹cych szko³ê
podstawow¹ to analfabeci i pó³analfabeci funkcjonalni; w 1998 r. takich dzieci
by³o 22,3%20. Z badania wynika, ¿e szko³a podstawowa trwale nie spe³nia swych
zadañ o�wiatowych. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wraz ze zmian¹ ustrojow¹ i poja-
wieniem siê zmian w kszta³ceniu nauczycieli kondycja o�wiatowa powinna ulec
zmianie. Tymczasem miêdzynarodowe badania kompetencji czytania ze zrozumie-
niem, prowadzone w�ród piêtnastolatków w krajach OECD/ PISA 2000 pokazuj¹,
¿e 21,4% piêtnastoletnich Polaków znalaz³o siê w dolnym przedziale wyników.
Jakkolwiek narzêdzie badawcze by³o odmienne, to jednak wyniki przedstawiane
przez Kwieciñskiego i raport PISA zbli¿aj¹ siê do siebie. Badanie PISA wskazywa-
³o równie¿ na du¿e zró¿nicowanie edukacyjne uczniów bior¹cych udzia³ w bada-
niu: uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych stanowili 40,7%, uczniowie techników
i liceów zawodowych � 36,4%, a uczniowie zasadniczych szkó³ zawodowych
22,9%21. Podobnie jak w analizach przedstawianych przez Z. Kwieciñskiego, w ba-
daniu PISA najgorzej wypadaj¹ uczniowie zasadniczych szkó³ zawodowych.

Zasadnicze szko³y zawodowe sta³y siê miejscem zsy³ki dla uczniów najs³ab-
szych, o najni¿szych kompetencjach edukacyjnych; dzi� � jak siê wydaje � takim
miejscem s¹ w coraz wiêkszej mierze licea profilowane. Kwieciñski wskazuje, ¿e
pozytywna selekcja do szkó³ �rednich (jak¹ uwidoczni³y badania z 1972 roku)

19 Z. Kwieciñski, Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami spo³eczny-
mi na pierwszym progu szkolnictwa. Toruñ 2002, s. 21.

20 Tam¿e, s. 20.
21 M. Federowicz, Charakter zmiany 2000�2003 � czytanie ze zrozumieniem. [W:] Wyniki bada-

nia OECD/PISA 2003. Internet: http://www.ifispan.waw.pl/
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zast¹piona zosta³a negatywn¹ selekcj¹ do zasadniczych szkó³ zawodowych22,
a awans spo³eczny � ruch w górê drabiny spo³ecznej � zast¹piony zosta³ spycha-
niem na margines m³odzie¿y najs³abszej23.

Kolejne badanie PISA, z 2003 roku, tym razem przeprowadzone w�ród piêt-
nastoletnich gimnazjalistów, przynios³o radykaln¹ zmianê wyników. W ci¹gu
trzech lat liczba uczniów o najni¿szych kompetencjach zmala³a do 15,0%. Liczba
badanych o najwy¿szych kompetencjach wzros³a z 10,6 do 13,7%. Polska wy-
ró¿ni³a siê równie¿ znacznym zmniejszeniem zró¿nicowania edukacji ponadpod-
stawowej, co zosta³o �dobrze� odnotowane na forum miêdzynarodowym24.

W tym miejscu warto mo¿e sceptycznie zapytaæ o cud domniemany i o to, co
system o�wiatowy zrobi³ z �tymi� najs³abszymi. Bo je�li od 1986 do 2000 roku
poziom procentowy uczniów najs³abszych utrzymywa³ siê w granicach podob-
nych warto�ci, to: co uleg³o przemianie w systemie szkolnictwa w ci¹gu trzech
lat, ¿e liczba uczniów najs³abszych zmniejszy³a siê o 6,4%? Sama zmiana syste-
mu kszta³cenia (wprowadzenie gimnazjów) nie mog³a przecie¿ tak radykalnie
i tak znacz¹co zmieniæ rozk³adu procentowego kohorty z 2003 r.

Obok kluczowych kompetencji, takich jak czytanie ze zrozumieniem, my�lenie
naukowe i matematyczne, Unia Europejska bada wska�nik przedwczesnego porzu-
cania nauki. Wska�nik ten zdefiniowano jako odsetek m³odych ludzi w wieku 18�
24 lat, maj¹cych co najmniej wykszta³cenie ni¿sze �rednie i pozostaj¹cych jedno-
cze�nie poza systemem kszta³cenia. Strategia Lizboñska ustanowi³a dziesiêciopro-
centowy próg na 2010 rok dla krajów Unii. �rednia dla piêtnastu krajów Unii Euro-
pejskiej w 2002 roku wynosi³a 18,8%. W Polsce odsetek ten wynosi³ 7,6% (!),
natomiast wed³ug statystyk Eurostatu w 2002 roku Polska mia³a 91% uczniów osi¹-
gaj¹cych �rednie wykszta³cenie25. W 2003 roku 86% posiada³o wykszta³cenie �red-
nie i wy¿sze, czyli wska�nik przedwczesnego porzucania nauki wynosi³ 14%26. Tu
znów pojawia siê pytanie, co sprawia, ¿e wyniki badañ s¹ tak bardzo optymistycz-
ne. Odpowied� jest prosta: w Polsce, zgodnie z formalnym kryterium (!), absol-
wentów zasadniczych szkó³ zawodowych, którzy nie podjêli dalszej nauki, nie uzna-
no za przedwcze�nie porzucaj¹cych edukacjê. Wed³ug miêdzynarodowej nomen-
klatury ISCED27  uznano ich za osoby, które osi¹gnê³y �rednie wykszta³cenie (sic!).

22 W tym miejscu rodzi siê pytanie: Czy dzi� pozytywna selekcja do liceów ogólnokszta³c¹cych
zast¹piona zostanie negatywn¹ selekcj¹ do liceów profilowanych, czy do szkó³ zawodowych? Ten
obszar z ca³¹ pewno�ci¹ powinien zostaæ poddany wnikliwym badaniom.

23 Z. Kwieciñski, dz. cyt., s. 32.
24 M. Federowicz, dz. cyt., s. 28�29.
25 I. Bia³ecki, dz. cyt., s. 225�226.
26 Komunikat na temat publikacji Education at a Glance. OECD Indicators 2005 (�Edukacja w za-

rysie. Wska�niki OECD 2005�). Internet: http://www.menis.gov.pl/menis_pl/analizy_i_badania.php.
27 International Standard Classification of Education (Miêdzynarodowa Standardowa Klasyfi-

kacja Kszta³cenia), patrz internet: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/
isced_1997.htm; http://www.men.gov.pl/wspolpraca/konferencje/oecd_3.doc.

Problem wykluczania w perspektywie za³o¿eñ edukacyjnych Strategii Lizboñskiej. Wybrane aspekty



148

Powracaj¹c do dwóch przerwanych w¹tków dotycz¹cych zró¿nicowania miê-
dzyszkolnego i wykluczaj¹cej/naznaczaj¹cej roli zasadniczych szkó³ zawodowych,
warto zauwa¿yæ, ¿e badania Z. Kwieciñskiego ukazuj¹ zasadnicz¹ szko³ê zawo-
dow¹ jako miejsce potencjalnie determinuj¹ce negatywne kariery zawodowe i ¿y-
ciowe28. W szko³ach tych jednak obok osób o najni¿szych kompetencjach w za-
kresie cichego czytania ze zrozumieniem znajdowali siê uczniowie, których au-
tor nazywa elit¹ intelektualn¹. Ci m³odzi ludzie przejawiali ambicje ¿yciowe
i umiejêtno�ci przystosowawcze do szczególnie trudnych warunków, w jakich
przysz³o im edukacyjnie egzystowaæ. M³odzie¿, która uzyska³a wysokie rezulta-
ty w te�cie czytania, nie postrzega³a zasadniczej szko³y zawodowej jako pu³apki
systemu o�wiatowego, ale jako naturalny etap �cie¿ki edukacyjnej. Kwieciñski
zauwa¿a, ¿e tylko taka opcja kszta³cenia wydawa³a siê dostêpna absolwentom
szkó³ podstawowych, którzy czêsto nie byli �wiadomi swych kompetencji inte-
lektualnych, gdy¿ obiektywnym miernikiem by³o w tym wypadku �wiadectwo
z takimi a nie innymi (niskimi) ocenami.

Oczywiste jest, ¿e szko³a zawodowa nie musi byæ pu³apk¹ bez wyj�cia, je�li
wysi³ek ucznia, wsparcie otoczenia szkolnego, rodziny i �rodowiska oraz dostêp
do instytucji zapewniaj¹cych kontynuacjê dalszej nauki oddzia³ywaæ bêd¹ ko-
rzystnie na rozwój m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do tego typu szkó³29.

Podobne wnioski pojawi³y siê w badaniach edukacyjnych losów studentów, któ-
rzy przeszli pomy�lnie proces rekrutacji na zaoczne Magisterskie Studia Uzupe³-
niaj¹ce w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego. Wspólnie z Ma³gorzat¹
Lewartowsk¹-Zychowicz prze�ledzi³y�my biografie edukacyjne studentów; wielu
z nich mia³o za sob¹ raczej trudne do�wiadczenia edukacyjne, niektórzy byli absol-
wentami zasadniczych szkó³ zawodowych, �rednich szkó³ dla doros³ych czy mieli
�przerwy edukacyjne�, powtarzali klasy30. Gdy �ledzi³y�my losy studentów, zadzi-
wia³a nas determinacja i upór w d¹¿eniu do uzyskania wykszta³cenia, nawet je�li
chodzi³oby w tym wypadku tylko o dyplom. Wykszta³cenie wy¿sze jest przecie¿
wci¹¿ jeszcze postrzegane jako gwarancja awansu spo³ecznego.

Szko³a podstawowa, nie spe³niaj¹c swych funkcji edukacyjnych, determinuje
przysz³e kariery zawodowe i ¿yciowe. Byæ mo¿e zasadnicze szko³y zawodowe
by³y takim miejscem gromadzenia siê potencjalnych wykluczonych, ale � jak
pokazuj¹ badania � nie by³y pu³apk¹ bez wyj�cia31. O�mioklasowe szko³y pod-

28 Por. P. Mikiewicz, Spo³eczny los �wykluczonych�. Zasadnicza Szko³a Zawodowa jako me-
dium marginalizacji. �Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania� 2003, t. XV.

29 Z. Kwieciñski, dz. cyt., s. 119�121.
30 M. Lewartowska-Zychowicz, A. Ko¿yczkowska, �Tam i z powrotem�. O próbach rzekome-

go unikania wykluczenia spo³ecznego przez podejmowanie studiów pedagogicznych. �Forum O�wia-
towe� 2005, nr 2 (33).

31 Interesuj¹cym problemem badawczym s¹ szko³y zawodowe rekrutuj¹ce absolwentów gimna-
zjów. Jest to obszar, który wymaga podjêcia szeroko zakrojonych badañ edukacyjnych.
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stawowe � podobnie jak ca³y system szkolny � zna³y �sposoby� na poradzenie
sobie z uczniami trudnymi, drugorocznymi, zaniedbanymi �rodowiskowo i tym
podobnymi. Jednak dramatycznym rozwi¹zaniem dla ucznia, pu³apk¹ bez wyj-
�cia by³a/jest (?) tendencja szkó³ podstawowych do pozbywania siê trudnych
uczniów przez przenoszenie dzieci miedzy innymi do szkó³ specjalnych. Maria
Molicka zwraca uwagê czytelników na fakt, ¿e czê�æ dzieci kierowanych do szkó³
specjalnych32  to dzieci w normie intelektualnej lub o inteligencji poni¿ej prze-
ciêtnej. Autorka podda³a analizie osiemdziesiêciodwuosobow¹ grupê dzieci. Z ba-
dañ wynika, ¿e: troje dzieci posiada³o normê intelektualn¹, a trzydziestu dwóch
uczniów tak zwan¹ inteligencjê poni¿ej przeciêtnej; razem: trzydziestu piêciu
uczniów, którzy znale�li siê w pu³apce edukacyjnej. W tej grupie dzieci wspó³-
wystêpowa³y czynniki utrudniaj¹ce naukê: dysleksja, dysgrafia, nadpobudliwo�æ
nerwowa, niezborno�æ ruchowa i tym podobne. Dzieci te trafia³y przewa¿nie w IV
lub V klasie do szko³y specjalnej; kierowane by³y przez nauczycieli do poradni
psychologiczno-pedagogicznych, gdzie w wyniku diagnozy stwierdzano (orze-
kano!) upo�ledzenie w stopniu lekkim i kierowano do edukacji specjalnej33. B³êdnie
postawiona diagnoza psychologiczno-pedagogiczna sprawia³a, ¿e dziecko, jako
przysz³y doros³y, skazane by³o na brak szans na rynku edukacyjnym i rynku pra-
cy. Ju¿ samo rozpoczêcie nauki w szkole specjalnej powoduje niemal automa-
tyczne wyrzucenie dziecka na trajektoriê wykluczenia spo³ecznego. Doros³y z dy-
plomem ukoñczenia szko³y specjalnej staje siê obcym elementem na rynku pracy
i w obszarze sukcesu ¿yciowego. Dramat osoby z wykszta³ceniem specjalnym
nie znajduje rozwi¹zania w formalnym obszarze publicznym. Z informacji uzy-
skanych w jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Gdañsku wyni-
ka, ¿e problem takiego doros³ego jest nierozwi¹zywalny równie¿ dla Kuratorium
O�wiaty. Jedynym �sensownym� pomys³em jest w tej sytuacji �schowanie g³êbo-
ko� �wiadectwa szko³y specjalnej i �dokoñczenie� nauki w szkole podstawowej
dla �normalnych� doros³ych34  lub zdanie egzaminu z czterech wyznaczonych
przedmiotów w Kuratorium O�wiaty � jednak taki egzamin jest odp³atny i kosz-
tuje 1600 PLN.

Czy zreformowany system o�wiatowy, wprowadzenie gimnazjum, zmieni los
edukacyjny i ¿yciowy tych, którzy do tej pory stawali siê elementem wyklucza-
nym z systemu szkolnego b¹d� nawet realizowali dramat odpadu szkolnego?

32 M. Molicka odwo³uje siê do badañ psychologicznych, które odby³y siê w okresie trzyletnim
w Szkole Specjalnej nr 6 w Lesznie. Przebadano grupê 82 osób testem inteligencji Wechslera:
u 45 osób stwierdzono lekkie upo�ledzenie umys³owe; u 2 � umiarkowane; u 3 � normê intelektu-
aln¹; u 32 uczniów inteligencjê poni¿ej przeciêtnej.

33 M. Molicka, Bariery edukacyjne wobec absolwentów podstawowych szkó³ specjalnych.
[W:] Spo³eczeñstwo wobec autonomii osób niepe³nosprawnych (Od diagnoz do prognoz i dzia³añ).
Red. W. Dykcik. Poznañ 1996.

34 Obecnie takiej szko³y nie ma w Gdañsku, najbli¿sza znajduje siê w Bydgoszczy.
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Matura 2005 roku by³a pierwszym sprawdzianem skuteczno�ci edukacyjnej zre-
formowanego systemu szkolnego, a szeroko publikowane w prasie wyniki nie
nastrajaj¹ optymistycznie.

Badanie PISA 2003 ujawni³o mniejsze zró¿nicowanie miêdzyszkolne bada-
nych uczniów, co by³o naturaln¹ konsekwencj¹ powo³ania do ¿ycia gimnazjów.
W tych obowi¹zuje rejonizacja, a uczniowie spoza rejonu przyjmowani s¹ tylko
w sytuacji pozostawania miejsc wolnych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e istniej¹ce
do tej pory zró¿nicowanie miêdzyszkolne w obszarze edukacji ponadpodstawo-
wej by³o naturaln¹ konsekwencj¹ tego wszystkiego, co dzia³o siê w szkole pod-
stawowej, albo inaczej: tego wszystkiego, co tam siê nie dzia³o i nie realizowa³o.
Gimnazja do tej pory zobowi¹zane s¹ do przyjmowania dzieci z rejonu � czyli
w zasadzie w wiêkszo�ci przypadków przejmuj¹ dzieci ze szkó³ podstawowych
w swoim rejonie, a w nastêpnej kolejno�ci spoza rejonu. Tak wiêc istniej¹ce do-
tychczas zró¿nicowanie miêdzyszkolne w domenie ponadpodstawowej zosta³o
wch³oniête przez gimnazja. Sytuacja nie jest jednak zbyt przejrzysta. Czy mo¿na
za³o¿yæ, ¿e problem ró¿nicowania i selekcji miêdzyszkolnej przesta³ istnieæ? Czy
gimnazja przybieraæ bêd¹ formu³ê ró¿nicowania wewn¹trzszkolnego i wejd¹ w ob-
szar ró¿nicowania zewn¹trzszkolnego?

Badania Romana Dolaty35  ukazuj¹ uaktywniaj¹cy siê proces ró¿nicowania
miêdzygimnazjalnego ze wzglêdu na status ekonomiczno-spo³eczny rodziny
ucznia; autor wskazuje na istnienie gimnazjów o ca³kowicie odmiennych statu-
sach spo³eczno-ekonomicznych. Jest to w du¿ej mierze zwi¹zane z terytorialnym
zasiêgiem szko³y. To zró¿nicowanie mo¿e byæ dodatkowo zwiêkszone przez we-
wn¹trzszkolny podzia³ na oddzia³y klasowe. Dolata, podobnie jak Kwieciñski,
wskazuje, ¿e wysokim predykatorem edukacyjnych osi¹gniêæ ucznia jest ekono-
miczno-spo³eczny status rodziny oraz sk³ad oddzia³u klasowego. Tak wiêc proce-
dury rekrutacji do gimnazjum oraz podzia³u na oddzia³y klasowe przyczyniaæ siê
mog¹ w znacznej mierze do selekcji, a nawet do selekcji negatywnej przez spy-
chanie dzieci o najni¿szym statusie spo³eczno-ekonomicznym i najni¿szych oce-
nach na �wiadectwie z VI klasy szko³y podstawowej oraz z niskim wynikiem
sprawdzianu wiedzy po szóstej klasie do klas specjalnych/terapeutycznych/wy-
równawczych i tym podobnych. Badania Dolaty ujawniaj¹, ¿e gimnazja miejskie
wykazuj¹ bardziej znacz¹ce procedury segregacyjne i czê�ciej obserwuje siê w nich
zdeklarowany elitaryzm. Gimnazja wiejskie czê�ciej reprezentuj¹ potencja³ �wia-
domego egalitaryzmu36.

35 R. Dolata, Procesy rekrutacji i dzielenia uczniów na oddzia³y w gimnazjach z perspektywy
nierówno�ci spo³ecznych w edukacji. Raport cz¹stkowy w ramach projektu �Drugi rok monitoro-
wania reformy systemu o�wiaty�, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu. Warszawa 2001.

36 Tam¿e, s. 11�25.
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Gimnazja zdaj¹ siê zatem podejmowaæ i kontynuowaæ rozpoczête przez szko-
³y podstawowe zabiegi selekcyjne i ró¿nicuj¹ce ze wzglêdu na status ekonomicz-
no-spo³eczny rodziny oraz potencja³ intelektualny ujawniany przez dziecko. Po-
dobnie zatem jak szko³y podstawowe, przyczyniaj¹ siê do reprodukcji nierówno-
�ci spo³ecznych i w wielu przypadkach determinowaæ mog¹ brak sukcesu eduka-
cyjnego ucznia. Dodatkowym czynnikiem maskuj¹cym w systemie edukacyjnym
jest wprowadzona w latach osiemdziesi¹tych sze�ciostopniowa skala ocen. O ile
w szko³ach podstawowych �szóstki� pojawiaj¹ siê w�ród not oceniaj¹cych, o tyle
w gimnazjum pojawiaj¹ siê niezmiernie rzadko. Natomiast tak zwane �dwójki�
zdaj¹ siê maskowaæ niepowodzenia dydaktyczne uczniów37  i mog¹ byæ sposo-
bem na �szybsze� pozbywanie siê przez szko³y uczniów s³abych.

Innym do�æ istotnym problemem jest kwestia tak zwanego odpadu szkolnego,
który definiowany jest jako wska�nik uczniów, którzy weszli do systemu szkol-
nego i z rozmaitych przyczyn z niego wypadli przed ukoñczeniem VI klasy szko-
³y podstawowej lub III klasy gimnazjum. Potencjalny odpad szkolny to wska�nik
tych uczniów, którzy pozostaj¹ w systemie szkolnym, na poziomie edukacji pod-
stawowej lub gimnazjalnej, ale istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e nie dotr¹
do poziomów kszta³cenia, które wykraczaj¹ poza obowi¹zek szkolny38.

Jak pokazuj¹ badania prowadzone przez Barbarê Fatygê i in., zreformowany
system o�wiatowy mo¿e funkcjonowaæ jako miejsce tworzenia siê odpadu szkol-
nego, z tendencj¹ do nasilania siê po III i VI klasie szko³y podstawowej oraz po
I klasie gimnazjum; nowy system edukacyjny stwarza za� szereg mo¿liwo�ci po-
zbywania siê odpadu szkolnego (potencjalnego odpadu szkolnego) na ponadobo-
wi¹zkowe stopnie kszta³cenia i mo¿e maskowaæ w³asn¹ niewydolno�æ. Pomija-
j¹c ca³y szereg interesuj¹cych wyników badañ (ze wzglêdu na formê pracy), war-
to zwróciæ uwagê na kwestiê liczebno�ci odpadu szkolnego i na to, jak szko³y
próbuj¹ sobie poradziæ z odpadem potencjalnym, oraz na postrzeganie proble-
mów o�wiatowych przez aktorów lokalnych spo³eczno�ci.

K. Konarzewski, analizuj¹c dane GUS, dokona³ obliczeñ liczby uczniów zasi-
laj¹cych w roku 1999/2000 I klasê gimnazjum; z wyliczeñ tych wynika, ¿e sys-
tem o�wiaty zgubi³ 7,7 tys. uczniów. Dane statystyczne GUS nie podaj¹ informa-
cji, co siê sta³o z uczniami zasilaj¹cymi grupê m³odzie¿y, która wypad³a z syste-
mu szkolnego w chwili przej�cia ze szko³y podstawowej do gimnazjum39. Liczba
ta prawdopodobnie zawiera równie¿ w sobie tê grupê m³odzie¿y, która wypad³a
z systemu szkolnego, ale nie wypad³a z systemu o�wiatowego i kontynuowa³a
naukê w innych formach kszta³cenia. B. Fatyga i in. przeanalizowali dane staty-

37 Tam¿e.
38 B. Fatyga, A, Tyszkiewicz, P. Zieliñski, Skala i powody wypadania uczniów z systemu eduka-

cji w Polsce. Raport z badañ odpadu szkolnego na terenie 32 gmin. Warszawa 2001, s. 17�18.
39 K. Konarzewski, Infrastruktura o�wiatowa w pierwszym roku reformy systemu o�wiaty. War-

szawa 2000.
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styczne GUS, z których wynika, ¿e w roku szkolnym 1993/1994 odpad szkolny
wynosi³ 1900 osób; w roku 2000 liczba ta wzros³a do 3260 osób. Z danych zbie-
ranych przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci i przekazywanych do GUS wynika,
¿e liczba nieletnich, wobec których s¹d orzek³ �rodki wychowawcze za uchylenie
siê od obowi¹zku szkolnego b¹d� kszta³cenia zawodowego, wynosi³a: w 1996
roku � 1212 osób; w 1997 roku � 1728 osób; w 1998 roku � 2936 osób. Liczby te
powinny byæ zdaniem autorów powiêkszone o liczbê tych nieletnich-uczniów,
wobec których orzeczono �rodki wychowawcze, poprawcze b¹d� kary za w³ó-
czêgostwo oraz udzia³ w grupach przestêpczych; by³o to: w 1996 roku � 237;
w 1997 roku � 810; w 1998 roku � 96340. Z obliczeñ tych samych autorów wyni-
ka, ¿e w roku szkolnym 1999/2000 w szkolnictwie podstawowym i gimnazjal-
nym dla doros³ych uczy³o siê 6010 uczniów w wieku od 15 lat i mniej do 18 lat.
W roku nastêpnym w szkolnictwie tym pobiera³o nauki: szko³a podstawowa �
631 uczniów (osiemnastolatkowie), w tym podstawowe studium zawodowe � 383
uczniów; gimnazjum � 3370 uczniów (osiemnastolatkowie), w tym podstawowe
studium zawodowe � 42 uczniów41.

Wed³ug danych Ma³ego Rocznika Statystycznego 2005 w szko³ach dla doro-
s³ych uczy³o siê:

Tabela 1. Szko³y dla doros³ych � liczba uczniów

Szko³y dla doros³ych Rok szkolny Rok szkolny Rok szkolny
2000/01 2003/04 2004/05

Uczniowie w tys. Uczniowie w tys. Uczniowie w tys.

Szko³y podstawowe 0,7 0,1 0,1
Gimnazja 4,8 11,5 11,8
Szko³y ponadpodstawowe 336,2 341,6 226,7
Szko³y
ponadgimnazjalne ���� 27,7 93,3

Ogó³em 341,7 380,9 331,9

�ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny 2005.

W Polsce wspó³czynnik skolaryzacji ci¹gle budzi wiele zastrze¿eñ. Z danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego42  wynika, ¿e odsetek osób, które s¹ wyklucza-
ne z systemu szkolnego, jest ci¹gle wysoki. Czê�æ tych osób nie opuszcza syste-
mu o�wiatowego, przechodzi do innych form kszta³cenia; tutaj rodzi siê pytanie,

40 B. Fatyga, A. Tyszkiewicz, P. Zieliñski, dz. cyt., s. 37�39.
41 Tam¿e, s. 39�40.
42 Por. Roczniki 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
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jakie miejsce w procesie wykluczania zajmuje sama szko³a, je�li ci¹gle nie radzi
sobie z problemami o�wiatowymi. Szko³y stosuj¹ strategie wypierania proble-
mów o�wiatowych przez zastêpowanie ich szeroko rozumianymi problemami
spo³ecznymi. Polityka szkó³, podobnie jak polityka innych organów na szczeblu
lokalnym, bardziej zajmuje siê kwestiami spo³ecznymi, wszelkiego rodzaju pato-
logiami ni¿ koncentracj¹ na tym, co szko³ê powinno zaprz¹taæ równie mocno, jak
problemy rodzinne swoich wychowanków typu: alkoholizm, przemoc czy bieda.
Nie chcê tu sprawiaæ wra¿enia, ¿e wskazane przeze mnie zagadnienia spo³eczne
s¹ mniej wa¿ne, idzie tu przede wszystkim o to, ¿e problemy o�wiatowe uczniów/
wychowanków szkó³ s¹ równie istotne, jak bieda, alkoholizm czy przemoc. Mar-
ginalizowanie problemów o�wiatowych prowadzi do sytuacji, w której to raczej
sami beneficjenci us³ug, czyli uczniowie i ich zatroskani rodzice, coraz czê�ciej
kre�l¹ �wiadomy plan kszta³cenia, z wyra�nie wskazanymi celami i etapami edu-
kacyjnymi. Do tej pory wydawa³o siê, ¿e jest to raczej domena polityki o�wiato-
wej szczebla krajowego czy lokalnego. Rodzi siê kolejne pytanie (które warte
jest podjêcia penetracji empirycznej): Jak dalece szko³y �wiadomie wychowuj¹
i kszta³c¹? Do jakiego stopnia kre�lone cele s¹ �wiadomie wyznaczane w zgodzie
z szeroko rozumian¹ wiedz¹ naukow¹, a do jakiego stopnia s¹ efektem szamota-
nia siê i (bez)refleksyjnego realizowania kolejnych wersji podrêczników szkol-
nych (które same w sobie zawieraj¹ ca³y szereg ukrytych programów, nie wspo-
minaj¹c ju¿ o �szczególnej logice tre�ci� w nich zawartych)? Do jakiego stopnia
zatem edukacja szkolna jest jeszcze edukacj¹ i p³yn¹c¹ st¹d logik¹ uporz¹dkowa-
nia, celowo�ci i odpowiedzialno�ci, a do jakiego stopnia tylko czym�, co przypo-
mina �socjalizacjê wtórn¹� wraz z przypadkowo�ci¹, przygodno�ci¹ wp³ywów,
s³ab¹ �wiadomo�ci¹ celowo�ci oddzia³ywania?

Zreformowany system szkolnictwa, podobnie jak ten sprzed reformy o�wiato-
wej, skutecznie radzi sobie z tymi, którzy zak³ócaj¹ jego dobry wizerunek � czy
to z racji deficytów intelektualnych, poznawczych, emocjonalnych, czy beha-
wioralnych. Je�li nie wystarczaj¹ tak zwane programy profilaktyczne, realizowa-
ne na terenie szko³y, to czê�æ dzieci, stanowi¹cych potencjalny odpad szkolny,
zostaje wykluczona43  z obowi¹zkowego szkolnictwa, pod pretekstem� na przy-
k³ad: specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jednym z miejsc zsy³ki jest wspomnia-
ne ju¿ przeze mnie szkolnictwo specjalne, w przypadku obecnego systemu o�wia-
towego funkcjonuj¹ce na poziomie specjalnej szko³y podstawowej i specjalnego
gimnazjum. W tabeli 2 dokona³am zestawienia liczbowego uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych ogólnodostêpnych oraz osób o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych; tabela 3 diagnozuje stan liczbowy osób przebywaj¹cych w pla-
cówkach opiekuñczo-wychowawczych, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych
i w ten sposób realizuj¹cych obowi¹zek szkolny.

43 Obecny system szkolny w tej kwestii zachowuje siê podobnie, jak czyni³ to ten sprzed refor-
my. Wcze�niej pisa³am o sytuacji odsy³ania niektórych dzieci do szkolnictwa specjalnego.
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Tabela 2. Zestawienia liczbowe uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
 ogólnodostêpnych oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Typ szko³y Rok szkolny 2003/04 Rok szkolny 2004/05
Liczba uczniów Liczba uczniów

Szko³y podstawowe
   ogólnodostêpne (w tys.) 2 855,6 2 723,7
Skolaryzacja populacji
   7�12 lat (%) 98,6 98,5
Szko³y gimnazjalne
   ogólnodostêpne (w tys.) 1 681,2 1 648,7
Skolaryzacja populacji
   13�15 lat (%) 98,3 98,4

RAZEM 4 536,8 4 372,4

Szko³y podstawowe
   dla doros³ych (w tys.) 0,1 0,1
Gimnazja dla doros³ych (w tys.) 11,5 11,8

RAZEM 11,6 11,9

Kszta³cenie44  dzieci i m³odzie¿y o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szko³y podstawowe 85 434 83 542
w tym szko³y specjalne 37 733 35 052
Szko³y specjalne przysposabiaj¹ce
   do pracy na podbudowie
   programowej III klasy
   szko³y podstawowej 1 622 867
Gimnazja 67 784 67 72545

w tym gimnazja specjalne 38 794 37 140

RAZEM 154 840 152 134
w tym szkolnictwo specjalne 78 149 73 059
Szko³y specjalne przysposabiaj¹ce
   do pracy na podbudowie
   programowej gimnazjum XXXX 2 255

�ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny 2005.

44 Kszta³cenie odbywa siê w szko³ach (ogólnodostêpnych, w których tworzone s¹ oddzia³y
specjalne lub klasy, m.in. integracyjne lub ogólnodostêpne) oraz w funkcjonuj¹cych samodzielnie
szko³ach specjalnych.

45 W tym 722 uczniów i 230 absolwentów w szko³ach specjalnych przysposabiaj¹cych do pracy
na podbudowie programowej VI klasy szko³y podstawowej.
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Tabela 3. Stan liczbowy osób przebywaj¹cych w placówkach opiekuñczo-wycho-
wawczych, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych

Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze, m³odzie¿owe o�rodki wychowawcze,
m³odzie¿owe o�rodki socjoterapii oraz o�rodki rewalidacyjno-wychowawcze

Placówki: Rok 2000 Rok 2003 Rok 2004

Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze46

O�rodki 442 454 446
Miejsca 32 930 32 212 31 504
Wychowankowie 31 776 29 102 28 310
w tym: niewidomi i s³abo widz¹cy 1 284 998 989
w tym: nies³ysz¹cy i s³abo s³ysz¹cy 3 080 2 936 2 914
w tym: przewlekle chorzy 396 117 120
w tym: z niepe³nosprawno�ci¹ ruchow¹ 604 522 543
w tym: z upo�ledzeniem umys³owym 21 976 19 178 18 485
w tym:
zagro¿eni niedostosowaniem spo³ecznym 2 086 2 388 2 294

M³odzie¿owe o�rodki wychowawcze
O�rodki 48 44
Miejsca 3 081 2 778
Wychowankowie 2 866 2 570

M³odzie¿owe o�rodki socjoterapii
O�rodki 14 10
Miejsca 317 231
Wychowankowie 1 818 1 174

O�rodki rewalidacyjno-wychowawcze
O�rodki 72 92 94
Miejsca 2 238 2 860 2 821
Wychowankowie 3 371 3 896 4 052
w tym: z upo�ledzeniem umys³owym
   w stopniu g³êbokim 755 984 1 049
w tym: z autyzmem 304 100 165
w tym: z zaburzeniami sprzê¿onymi 1 681 1 873 1 932

�ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny 2005.

46 £¹cznie ze specjalnymi o�rodkami wychowawczymi (w 2004 r. 51 o�rodków z 2755 wycho-
wankami).
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Przytoczone dane empiryczne wraz z prób¹ porównania liczby dzieci i m³o-
dzie¿y ze szkó³ ogólnodostêpnych oraz szkó³ dla osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, a tak¿e z zestawieniem wychowanków/podopiecznych placówek
opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, byæ mo¿e
dla niektórych nie bêd¹ problematyczne. Jednak¿e przytoczone wy¿ej dane licz-
bowe to nie zwyk³e cyferki; za ka¿d¹ tak¹ liczb¹ kryje siê los dziecka, czêsto
dramatyczny, bêd¹cy niczym innym jak trajektori¹ wykluczania spo³ecznego. W tej
perspektywie kwestia wdra¿ania za³o¿onej przez Strategiê Lizboñsk¹ koncepcji
spo³eczeñstwa informacyjnego i budowania gospodarki opartej na wiedzy w przy-
padku wielu beneficjentów rynku edukacyjnego staje siê mocno problematyczna
i przybiera charakter upiornego widma. Zreformowane szkolnictwo w zasadzie
nie zmieni³o strategii wykluczania, jako radzenia sobie z tymi, którzy potrzebuj¹
mo¿e rzeczywistego wysi³ku edukacyjnego, podejmowanego przez szko³ê w zin-
dywidualizowanym procesie kszta³cenia. Analiza wybranych problemów o�wia-
towych wskazuje do�æ jednoznacznie na tych, którzy przysparzaj¹ kosztów eko-
nomiczno-edukacyjnych, a wiêc staj¹ siê nieracjonalni ekonomicznie. Miar¹ zy-
sku jest tu nic innego jak test kompetencji, mierz¹cy jedynie stan nape³nienia
ucznia wiedz¹, a nie rzeczywisty wysi³ek (uczniowsko-nauczycielski) w³o¿ony
w proces nabywania wiedzy przez ucznia.

Zgodnie z logik¹ ekonomicznego gospodarowania zasobami szko³y ucznio-
wie najs³absi (potencjalnie najbardziej pracoch³onni i tym samym podnosz¹cy
koszty) powinni zostaæ z terenu placówki o�wiatowej jak najszybciej usuniêci,
gdy¿: z jednej strony trzeba dbaæ o minimalizacjê kosztów, z drugiej za� o mak-
symalizacjê zysków w postaci dobrej marki szko³y. Dzieci s³abe, ale wywodz¹ce
siê z rodzin o dobrym statusie ekonomiczno-spo³ecznym albo przynajmniej z ro-
dzin, w których rodzice wspieraj¹ swoje dziecko w �realizowaniu kariery� szkol-
nej, maj¹ jakie� szanse/nadzieje na to, by emancypowaæ ze wskazanej przez sys-
tem szkolny trajektorii wykluczania. W pu³apce bez wyj�cia s¹ dzieci z rodzin
o niskim statusie ekonomiczno-spo³ecznym, te mog¹ liczyæ tylko na siebie i na
³askawy los.

Jakkolwiek utopijna wersja liberalnej polityki lansuje tak zwan¹ równo�æ szans
edukacyjnych47, to w rzeczywisto�ci rynek edukacyjny jawi siê jako coraz silniej
determinowany ekonomiczn¹ logik¹ zysku. Szko³a ze swym wewn¹trzszkolnym
i zewn¹trzszkolnym ró¿nicowaniem i selekcj¹ wyra�nie sprzyja reprodukowaniu
nierówno�ci spo³ecznych. W zekonomizowanym �wiecie warunkiem ukszta³to-
wania siê w dziecku kapita³u kulturowego jest zapewnienie wcze�niejszego do-
stêpu do kapita³u ekonomicznego; jego najczêstszym dostarczycielem jest ro-
dzic, a nie system o�wiatowy. Natomiast ten sam kapita³ kulturowy, w który wy-

47 Por. B. Akerman, Przysz³o�æ rewolucji liberalnej. Warszawa 1996; A. Ko¿yczkowska, Pro-
blem pracy i braku-pracy w kontek�cie zmian rynku pracy. Konstatacja pedagoga. �Kwartalnik
Pedagogiczny� 2005, nr 4 (198).
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posa¿ane zostaje dziecko, zapewnia przysz³emu doros³emu dostêp do kapita³u
ekonomicznego. A ten zamieniany w inne �luksusowe dobra spo³eczne�� jest
gwarantem osi¹gania presti¿u spo³ecznego48.

W sytuacji wzmacniania przez Uniê Europejsk¹ w Polsce zmian spo³eczno-
-ekonomicznych w kierunku gospodarki budowanej na wiedzy los wykluczo-
nych staje siê przes¹dzony. Bez zasobu wiedzy staj¹ siê niepotrzebni: s¹ lud�mi
na przemia³49. Czy chciana przez Polskê ingerencja Zjednoczonej Europy mo¿e
zmieniæ edukacyjne, zawodowe i ¿yciowe kariery wykluczanych? Zygmunt Bau-
man swoich czytelników pozbawia z³udzeñ50�

Zamiast zakoñczenia: krótkie pytanie o szko³ê�

W zasadzie tekst ten nie potrzebuje ode mnie dodatkowego wzmocnienia w po-
staci zakoñczenia. Pytanie o odpowiedzialno�æ szko³y jako decyduj¹cego aktora
lokalnego �wiata jest w tej sytuacji wiêcej ni¿ oczywiste. Szko³a wik³aj¹ca siê
w strategie i gry wolnorynkowe coraz wyra�niej próbuje postrzegaæ sw¹ odpo-
wiedzialno�æ w postaci zysku, który wynika z racjonalno�ci ekonomicznej. Spo-
³eczno-moralna odpowiedzialno�æ za jako�æ kreowanych zmian w osobowo�ciach
uczniów/wychowanków staje siê problemem o tyle istotnym, o ile zmienia wyni-
ki testów. Szko³a ukierunkowana raczej na tera�niejszo�æ zupe³nie zdaje siê nie
przejmowaæ przysz³o�ci¹ i w¹tpliw¹ gwarancj¹ d³ugoterminow¹ �sprzedawanych�
us³ug edukacyjnych.

Oczywiste jest równie¿ to, ¿e szko³a i przyjmowane przez ni¹ strategie dzia³a-
nia oraz jej niewydolno�æ nie musz¹ byæ jednoznaczne z polityk¹ o�wiatow¹ gmin.
Oczywiste jest te¿, ¿e funkcjonowanie szkó³ mo¿e przejawiaæ siê w formie dekla-
ratywnej (plany o�wiatowe gmin) i w formie realizacyjnej, w postaci wspomnia-
nej w tym tek�cie selekcji pozytywnej i negatywnej czy wykluczania.
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