Ratuj Maluchy, sześciolatki do szkół, likwidacja zerówek, protest
Okrągły stół - dyskusja

Stu dwudziestu ekspertów, z ministerstwa edukacji, nauczycielskich związków zawodowych, parlamentarzystów,
organizacji samorządowych i środowisk rodzicielskich (w tym ośmiu ekspertów zgłoszonych przez Akcję Ratuj
Maluchy) rozmawiało 27 października w Belwederze, w ramach zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP
Okrągłego Stołu Oświatowego. Obrady odbywały się w sześciu podstolikach tematycznych (my zgłosiliśmy się do
czterech: 1. obniżenie wieku obowiązku szkolnego, 2. podstawa programowa, 3. przeciwdziałanie patologii w szkole,
4. nadzór pedagogiczny). Wsparli nas doświadczeni eksperci, nauczyciele i psychologowie: Małgorzata Barańska,
Dorota Dziamska, Maria Gudro, Ewa Jakacka, Joanna Sikorska. Dyskusja była bardzo rzeczowa i merytoryczna,
większość głosów była przeciwna reformie.
Uczestnicy zgłosili swoje stanowiska na piśmie. Tezy, które zgłosiliśmy do tematu "Obniżenie wieku.." można
przeczytać tutaj. Polecamy ten materiał, może przyda się Wam przy dyskusjach o reformie.
NASI EKSPERCI - czytaj dalej:

NASI EKSPERCI:
1. Zmiana zakresu obowiązku szkolnego:
- Małgorzata Barańska, nauczyciel nauczania zintegrowanego (uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
2008), autorka podręcznika i inn. publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany,
współautorka programów wychowania przedszkolnego; szkoli nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania
początkowego,
- Tomasz Elbanowski, inicjator akcji Ratuj Maluchy, ojciec czwórki dzieci, historyk, autor arkuszy maturalnych i
materiałów dydaktycznych na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej
2. Podstawy programowe w nauczaniu ogólnym:
- Dorota Dziamska, autor systemu edukacyjnego Edukacja przez ruch, autorka książek pedagogicznych dla
nauczycieli i materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, konsultant metodyczny
nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, dyrektor ośrodka kształcenia nauczycieli, prezes Polskiego
Centrum Origami
- Joanna Sikorska, dr pedagogiki, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik studiów
podyplomowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
3. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii w szkole:
- Maria Gudro, polonista, specjalista kształcenia nauczycieli metodą dramy, rzeczoznawca MEN w zakresie
opiniowania podręczników jęz. polskiego, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, edukator,
egzaminator, autorka publikacji pedagogicznych dla nauczycieli, nauczyciel z 42-letnim stażem
- Małgorzata Pietrak, członek akcji Ratuj Maluchy, matka szóstki dzieci, lekarz medycyny rodzinnej
4. Reforma kompetencyjna w zakresie nadzoru pedagogicznego:
- Ewa Jakacka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, nauczyciel dyplomowany,
współautorka publikacji edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wiceprzewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Dysleksji, współautorka programów wychowania przedszkolnego
- Karolina Elbanowska, pomysłodawca akcji Ratuj Maluchy, matka czwórki dzieci, germanistka, nauczyciel w szkole
językowej, autorka scenariuszy lekcji jęz. niemieckiego dla szkoły podstawowej
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