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Przygotowanie nauczycieli do reformy edukacji 

na przyk adzie województwa wi tokrzyskiego 

W roku 1999 w Polsce mia y miejsce cztery wielkie reformy spo eczne, 

a mianowicie: reforma administracji, reforma s u by zdrowia, reforma systemu 

edukacji narodowej i reforma samorz du terytorialnego. Reformy te, o ró nym 

stopniu przygotowania merytorycznego, zosta y wdro one w jednym czasie i nie 

brano pod uwag  ich spo ecznych skutków. 

Spo ecze stwo, jak i samorz dy terytorialne s usznie obawia y si , e np. 

koszty reformy edukacji narodowej zostan  przerzucone na ubo ej ce spo e-

cze stwo i z tego powodu nie zrealizuje swoich ambicji edukacyjnych, szcze-

gólnie w rodowisku wiejskim. 

Najmniej pozytywnych wskaza  w badaniach opinii publicznej uzyska y 

podstawowe cele reformy o wiaty – podniesienie poziomu wykszta cenia spo e-

cze stwa i wyrównanie szans edukacyjnych. Obawiano si  przede wszystkim 

wzrostu wydatków na kszta cenie dzieci (81,1%), przy czym g boka obawa do-

tyczy a rodowisk wiejskich, rodzin wielodzietnych oraz gospodarstw ma omia-

steczkowych w woj. woj. podkarpackim, lubelskim i wi tokrzyskim. Ponad po-

owa respondentów wskazywa a na nast puj ce elementy reformy systemu 

o wiatowego: reforma jest niedopracowana (77,6%); nie sta  nas finansowo na 

t  reform  (61,2%); nie mo na eksperymentowa  na dzieciach (57%); reforma 

jest potrzebna, ale powinna zosta  wprowadzona pó niej (55,5%) oraz e refor-

ma utrudni ycie rodzinne z racji dowo enia dzieci do szkó  (50,4%)1. 

W badaniach pytano równie  o ocen  nowego systemu szkolnego w porów-

naniu ze starym w uj ciu wojewódzkim. Na pytanie, czy nowy system jest du o 

                                                      
1 Diagnoza spo eczna, Warszawa 2000, s. 153–155. 
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lepszy, nie uzyskano adnej odpowiedzi w województwach dolno l skim, lubu-

skim, podkarpackim, podlaskim, wi tokrzyskim i zachodniopomorskim, co 

wskazuje na negatywne przyj cie reformy o wiatowej. Na kolejne pytania: ,,czy 

jest raczej lepszy” uzyskano w regionie 10,33% odpowiedzi pozytywnych 

(w kraju 14,52%); ,czy jest raczej gorszy” – 40,01% odpowiedzi na tak (w kraju 

27,59%); „czy jest du o gorszy”– 15,74% (w kraju 17,85), a nie mia o zdania 

w tej sprawie 33,93% w regionie (w kraju 38,06%). Generalnie mieszka cy regio-

nu wi tokrzyskiego byli najbardziej sceptyczni co do szans reformy o wiatowej2. 

Reform  o wiaty w warunkach regionu wi tokrzyskiego przyj to niezwykle 

pesymistycznie. A  37,64% ankietowanych uzna o, e nowy system w o wiacie 

niczego nie zmienia. Nast pnie 72,54% uzna o, e kraju nie sta  finansowo na t  

reform ; ponad 61% uwa a o, e nie mo na w ten sposób eksperymentowa  na 

dzieciach; ponad 76% wskaza o, e reforma jest niedopracowana koncepcyjnie; 

blisko 88% obawia o si , e wzrosn  wydatki na kszta cenie dzieci, którym oni 

nie podo aj ; 58,36% stwierdzi o, e reforma utrudni im ycie rodzinne. Wska-

za  pozytywnych nie by o wiele; ponad 50% wskaza o, e reforma jest potrzeb-

na, ale powinna zosta  wprowadzona pó niej; 19,28% wskaza o, e reforma 

podniesie poziom wykszta cenia dzieci; tylko 15% podkre la o, e reforma wy-

równa szanse kszta cenia dzieci z ró nych rodowisk. 

Po krótkim okresie wyczekiwania zdecydowano si  na skorzystanie z Pro-

gramu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i jego cz ci edukacyjnej 

i postanowiono przeszkoli  nauczycieli do nowych zada  i nowych programów 

nauczania, jakie przynios a za sob  reforma o wiatowa w 1999 roku. 

Po wieloletnich przygotowaniach przeprowadzono szkolenie nauczycieli 

w zakresie poprawy jako ci kszta cenia dzieci wiejskich, uwzgl dniaj c nowe 

programy nauczania wprowadzone reform  o wiatow . Przyk adowo szkolenia 

nauczycieli dotyczy y: nauczania zintegrowanego w klasach I–III, szczególnie 

znajduj ce uznanie w rodowiskach wiejskich przy ma ej liczbie uczniów 

(uko czy o 195 nauczycieli); nauczania przyrody w klasach IV–VI (68); do-

kszta cania w zakresie edukacji w dziedzinie wychowania obywatelskiego i hi-

storii spo ecze stwa w klasach IV–VI (63); nowych zasad oceniania uczniów na 

wszystkich poziomach edukacji (136); stosowania aktywizuj cych metod na-

uczania (279); tworzenia autorskich programów nauczania (97); rozwijania 

umiej tno ci wychowawczych (212); nauczania w klasach integracyjnych (41); 

edukacji elementarnej w przedszkolu (68). Na osobne podkre lenie zas uguje 

równie  szkolenie dla dyrektorów szkó  w zakresie wprowadzania reformy 

                                                      
2 Diagnoza spo eczna, Warszawa 2000, s. 152. Szerzej: J. Jarosi ski, Reforma o wiaty w regio-

nie wi tokrzyskim w wietle bada  ankieterów, [w:] Z. Ratajek, Szko a w perspektywie XXI 

wieku. Tera niejszo  i przysz o , Kielce 2008 (w druku). 
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o wiaty i promocji edukacji poprzez podniesienie umiej tno ci tworzenia zespo-

ów, komunikowania si  z nimi i dzia a  prowadz cych do rozwoju szko y, które 

uko czy o 95 nauczycieli. 

cznie na terenie województwa zosta o przeprowadzonych 1254 oso-

boszkole . Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w dwóch lub wi cej kursach te-

matycznych. Szkolenia prowadzone by y w systemie stacjonarnym (8 dni kalen-

darzowych, z pe nym wy ywieniem i zakwaterowaniem) w rednio 30-osobo- 

wych grupach i obejmowa y 60 godzin zaj  warsztatowych. Ju  sama tematyka 

szkole  wiadczy o istotnych problemach i potrzebach edukacyjnych nauczycieli 

ze rodowiska wiejskiego, wadze problemów b d cych nast pstwem reformy 

o wiatowej. 

Nowe programy nauczania to tak e nowe wyzwania z zakresu informatyza-

cji i komputeryzacji szkó , co szczególnie w warunkach regionu wi tokrzyskie-

go by o wyzwaniem wr cz cywilizacyjnym, z racji ubogiej infrastruktury tele-

komunikacyjnej. 

Szkolenia z zakresu informatyki dla nauczycieli by y prowadzone w regionie 

wi tokrzyskim w okresie lipiec–pa dziernik 2004 r. i skorzysta o z nich w ró -

nych grupach specjalistycznych ponad 1100 pedagogów, g ównie ze szkó  wiej-

skich. Na przyk ad szkolenie dla administratorów sieci w wymiarze 42 godzin 

(uko czy o 212 nauczycieli); szkolenie z zakresu wykorzystania Internetu do 

nauczania wybranych przedmiotów (137 nauczycieli); szkolenie z zakresu pod-

staw korzystania z Internetu (154 nauczycieli); szkolenie ogólne i podstawowe 

z zakresu wykorzystania technologii informatycznych jako pomocy w nauczaniu 

(451); szkolenie z zakresu wykorzystania innych narz dzi informatycznych 

w nauczaniu poszczególnych przedmiotów (1224 nauczycieli). 

W szkoleniu z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkó , 

w wykorzystania komputerów w zarz dzaniu szko  i o wiat , w pierwszym 

module uczestniczy o 28 nauczycieli, natomiast w drugim module – 102 osoby. 

cznie nauczyciele i dyrektorzy szkó  z województwa wi tokrzyskiego 

uko czyli 1248 kursów tematycznych. Te kursy by y prowadzone w systemie 

stacjonarnym, 5 dni kalendarzowych (42 godziny), z wy ywieniem i zakwate-

rowaniem, w grupach rednio 25-osobowych. Zaj cia by y prowadzone metod  

warsztatow  w pracowniach komputerowych. Ka dy z uczestników mia  zagwa-

rantowany ca odobowy dost p do komputera i Internetu. 

Obok szkolenia informatycznego i dydaktycznego istotn  cz ci  programu 

PAOW sta y si  inwestycje w edukacj , szczególnie w odniesieniu do rodowi-

ska wiejskiego. cznie zrealizowano w województwie 240 projektów remon-

towo-inwestycyjnych, z czego 140 projektów w kategorii „rozbudowa, remonty 

i modernizacje budynków szkolnych”, które wszystkie zrealizowano. 
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W porozumieniu z Krajowym Komitetem Steruj cym PAOW po uzyskaniu 

dodatkowych rodków zrealizowano m.in. wszystkie wnioski z kategorii „szko-

lenia dla nauczycieli i dyrektorów szkó ”; 43 wnioski z kategorii „szkolenia in-

formatyczne”; 37 wniosków z kategorii „zakup rodków dydaktycznych”; 51 

wniosków w kategorii ,,zakup oprogramowania komputerowego”. W jednej tyl-

ko kategorii ,,zakup rodków dydaktycznych” na 52 z o one wnioski zrealizo-

wano tylko 48 i by a to jedyna kategoria nie w pe ni wykonana, bez istotniejsze-

go znaczenia dla ca o ci programu. 

W cz ci edukacyjnej program PAOW stanowi  dodatkowe wsparcie dla 

szkó  oraz nauczycieli na obszarze wiejskim w okresie bardzo trudnej sytuacji 

ekonomicznej samorz dów lokalnych oraz licznych obaw spo eczno ci lokal-

nych, zwi zanych z reform  systemu o wiatowego. Szczególnie wdro enie sys-

temu komputeryzacji i informatyzacji szkó  przynios o wymierne efekty spo-

eczne i dydaktyczne. W latach 2000–2005 liczba komputerów w szko ach re-

gionu wi tokrzyskiego zwi kszy a si  prawie trzykrotnie w szko ach podsta-

wowych i gimnazjach, dwukrotnie w liceach ogólnokszta c cych oraz pó tora-

krotnie w szko ach zawodowych. Ponadto dwukrotnie wzros a liczba szkó  wiej-

skich maj cych sta y dost p do Internetu, mimo trudno ci technicznych, wynika-

j cych z ubogiej infrastruktury technicznej regionu wi tokrzyskiego, a obsza-

rów wiejskich w szczególno ci3. 

Na tle innych regionów od 2000 r. województwo wi tokrzyskie wyró nia 

si  silnymi aspiracjami gospodarstw domowych w zakresie kszta cenia dzieci. 

A  72,52% oczekiwa o od swoich dzieci uko czenia studiów wy szych z magi-

sterium i 21,52% szko y wy szej zawodowej z licencjatem. Na podobnym po-

ziomie w kraju tego rodzaju aspiracje maj  gospodarstwa z woj. podlaskiego 

(odpowiednio 68,33% i 10,91%), a wi c z obszarów o wysokim rejestrowanym 

bezrobociu. 

W 2005 roku w aspiracjach do uko czenia studiów na poziomie magister-

skim nadal przodowa y w kraju dwa województwa, a mianowicie lubelskie 

(73%) oraz wi tokrzyskie (68%). W ostatnich dwóch latach zaobserwowano 

dalszy wzrost aspiracji w du ych miastach oraz w województwach lubelskim 

i wi tokrzyskim (odpowiednio 86 i 83%). 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich by  pierwszym programem 

w okresie transformacji spo eczno-ustrojowej skierowanym do spo eczno ci 

wiejskiej, ale nakierowany by  nie na rozwój rolnictwa i produkcji rolnej. By  

programem skierowanym na najwa niejsze problemy cywilizacyjne polskiej 

                                                      
3 Szerzej: B. Jarosi ski,, Wybrane problemy komputeryzacji i informatyzacji szkó  regionu wi -

tokrzyskiego, [w:] Z. Ratajek, Szko a w perspektywie XXI wieku. Tera niejszo  i przysz o , 

Kielce 2008 (w druku). 
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wsi, a w szczególno ci wsi wi tokrzyskiej. Ujawni , jak wa nym jest w realiach 

regionu rolniczego wspieranie systemu edukacyjnego, zapewniaj cego – szcze-

gólnie m odzie y wiejskiej – wy szy poziom wiedzy, umiej tno ci korzystania 

z dobrodziejstw wspó czesnej cywilizacji, zdobycia wiedzy na okre lonym po-

ziomie, umo liwiaj cej w przysz o ci zmian  miejsca zamieszkania i satysfak-

cjonuj cy status materialny i spo eczny, daj cy nadziej  na awans cywilizacyjny 

m odzie y wiejskiej. Dlatego nie jest przypadkiem wzrost zainteresowania pro-

blemami ekologicznymi i kulturowymi najbli szego otoczenia4, co sta o si  

mo liwe dzi ki dost powi do wiedzy za po rednictwem mediów elektronicz-

nych. Dost p do wiedzy informatycznej spowodowa  istotn  aktywizacj  obywa-

telsk , zainteresowanie programami realizowanymi w szko ach, wp yn  na po-

wo ywanie z inicjatywy mieszka ców licznych lokalnych organizacji pozarz -

dowych – przede wszystkim ekologicznych, dbaj cych o stan w asnego rodo-

wiska naturalnego. Dost p do informacji spowodowa  te  zainteresowanie pro-

gramami ochrony i profilaktyki zdrowia realizowanymi w regionie wi tokrzy-

skim w ród ludno ci wiejskiej5, która w elektronicznych rodkach masowej in-

formacji znalaz a znacznie wi cej wyczerpuj cych informacji o mo liwo ciach 

i efektach zdrowotnych bada  profilaktycznych ni  w tradycyjnych komunika-

tach prasowych. 

Realizacja programu PAOW przyczyni a si  w warunkach regionu wi to-

krzyskiego do znacznego spo ecznego o ywienia mieszka ców wsi, których 

uprzednio cechowa  niski stopie  aktywno ci i przedsi biorczo ci. W tym zna-

czeniu by  to program pionierski, który przekona  wie  wi tokrzysk  do podob-

nych programów, finansowanych ze rodków Wspólnoty Europejskiej. Ten pro-

gram potrafi  prze ama  sytuacj  kryzysow  nie tylko w edukacji regionalnej, 

ale przede wszystkim w rodowisku wiejskim o niskim stopniu zaufania spo-

ecznego, które jak dot d z dobrodziejstw transformacji spo eczno-gospodarczej 

korzysta o w ograniczonym zakresie. 

                                                      
4 Szerzej: I. Fudali, Kultura ekologiczna m odzie y – suplement do bada  w asnych (na przyk a-

dzie woj. wi tokrzyskiego), „Rocznik Politologiczny Akademii wi tokrzyskiej”, Kielce 2007, nr 4. 
5 I. Fudali, J. Grzela, Realizacja polityki ekologicznej w zakresie promocji zdrowia, [w:] Oblicza 

wspó czesnej polityki, red. A. Kasi ska-Metryka, Kielce 2007, s. 199–225. 
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Summary 

Preparing Teachers to the Reform of Education Based on an Example 

of Swietokrzyskie Province 

The author describes how PAOW and its education part was used at Swie-

tokrzyskie Province. It was decided to train teachers to new duties and new 

teaching programs which was brought by reform of education in 1999. Those 

trainings helped to overcome an aversion to the reform and contributed to the ef-

fectiveness of teaching. 

 


