Poparcie dla dobrej zmiany w polskiej oświacie – list 100.
Od roku trwają prace reformujące polską oświatę. Autorami tych działań są liczne
osoby, środowiska, instytucje – Ministerstwo Edukacji Narodowej, akademiccy profesorowie,
aktywni nauczyciele, rodzice zatroskani dotychczasowym niskim poziomem nauczania.
Reforma edukacji napotyka silny opór przedstawicieli wcześniej dominującego układu. Ataki
te, politycznie inspirowane, mają charakter ideologiczny i przedstawiają zachodzące zmiany
w języku partyjnych rozgrywek.
W rzeczywistości główne cele reformy w zakresie przedmiotów humanistycznych, to
przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej
cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw
obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom
i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom.
Podstawowe metody osiągania tych celów polegają na odejściu od jednostronnie
pragmatycznego nastawienia (produkcji wykwalifikowanej siły roboczej na rynek pracy) oraz
na zwiększeniu przekazywanej wiedzy o kulturze i historii narodowej (zwłaszcza
najnowszej), umacnianiu podstaw aksjologicznych, utworzeniu kanonu literackich lektur,
który umożliwi lepszą komunikację symboliczną wspólnocie Polaków.
Dlatego popieramy działania MEN oraz tych środowisk, które tworzą nowe podstawy
programowe, listy lektur oraz struktury organizacyjne, czyli podnosząc poziom oświaty,
ratują ogólnoludzkie dziedzictwo oraz polską kulturę w epoce postmodernistycznej
globalizacji.
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