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m Brytyjski �e Telegraph, prestiżowy amerykań-

ski �e Washington Post, poczytny niemiecki Der 

Spiegel, dzienniki w  Holandii, Włoszech, Hiszpa-
nii przez kilka dni zachwycały się naszymi ucznia-
mi, jakością polskiej edukacji. Dziennikarze apelo-
wali: idźcie drogą polskich reform (Dallas News). 
Szwedzki związek zawodowy nauczycieli zwrócił się 
do ministra edukacji, by ten co prędzej wybrał się 
do Polski i wypytał o receptę na edukacyjny suk-
ces. Zainteresowanie polską edukacją to  pokłosie 
zaskakujących wyników największego światowego 
badania umiejętności nastolatków organizowane-
go przez OECD od trzynastu lat. W najnowszym 
sprawdzianie PISA (Programme for International 
Student Assessment) Polska zajęła 13 miejsce na 65 
państw. Jeszcze 10 lat temu wyniki klasy'kowały 
nas w czwartej dziesiątce. Teraz nasi gimnazjaliści 
pozostawili w  tyle rówieśników z  m.in. Niemiec, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. 
Dogonili, przez lata stawianych za edukacyjny wzór, 
Finów. – Od dzisiaj wszyscy będą się dowiadywać, 
jak Polska stała się światowym liderem, jak osiągnąć 
taki sukces – powiedział Richard Yelland, przedsta-
wiciel OECD, gratulując polskim nauczycielom.

Entuzjazm poniósł też rodzimych polityków 
(przede wszystkim rządzącej koalicji).

– Polscy gimnazjaliści są jednymi z najlepszych 
w  Europie – nie krył dumy premier, który wraz 
z  nową minister edukacji zorganizował uroczy-
stą konferencję prasową. Dodał też, że wynik jest 
ogromnym sukcesem polskiego systemu edukacji.

Tylko na  twarzach postronnych obserwatorów 
ten zachwyt wywoływał lekki uśmiech. Wielu py-
tało retorycznie: jak to się stało, że z dnia na dzień, 
gimnazja, ostro krytykowane przez takie autory-
tety jak prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący 
Komitetu Badań Pedagogicznych PAN, których li-
kwidacji domaga się, w zależności od sondażu, od 
60 do nawet 90 proc. społeczeństwa stały się wizy-
tówką polskiego systemu edukacji? Jak to możliwe, 
że placówki te, w ciągu jednego dnia, zmieniły się 
z zakały polskiej edukacji, siedliska wszystkiego co 
najgorsze, we wzorzec do naśladowania? Rozma-
wiałem na ten temat z dyrektorami i nauczycielami 
najlepszych polskich gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Ci pracujący w  gimnazjach potwier-
dzają, że z roku na rok uczniowie lepiej radzą so-

bie z testami gimnazjalnymi (bardzo podobnym do 
sprawdzianu PISA), wyższe są też ich umiejętności 
praktyczne. 

– Spodziewałem się takiego wyniku – powiedział 
mi jeden z nich. 

Nie dziwi ich więc tak duży skok w ogólnoświa-
towym rankingu. To  jednak, jak podkreślali moi 
rozmówcy pracujący w szkołach ponadgimnazjal-
nych, nie oznacza, że nasz system edukacji jest tak 
rewelacyjny, jakim chcieliby go widzieć politycy. 
Irytuje ich też to, że badanie PISA jest prezentowa-
ne przez urzędników i dziennikarzy jako wykładnia 
poziomu nauczania w polskich gimnazjach. Tym-
czasem jest to tylko jedna z wielu składowych.

– To  tak, jakby minister 'nansów oświadczył, 
że  jesteśmy najbogatszym krajem w  Europie, bo 
mamy najwyższy wzrost gospodarczy – przekony-
wał jeden z dyrektorów. 

Rzeczywistość jest więc znacznie bardziej szara 
niż kolorowe opowieści premiera i minister eduka-
cji. Sprawdzian PISA nie jest wyznacznikiem jakości 
nauczania, a jedynie sposobem na porównanie te-
go co porównywalne. Pokazuje, że polska młodzież 
szybciej i bezbłędnie wypełni formularz podatko-
wy, zrozumie instrukcję obsługi czajnika elektrycz-
nego lepiej, niż jej rówieśnicy z Francji, Niemiec, 
Szwecji lub Wielkiej Brytanii. PISA nie sprawdza 
jednak wiedzy, nie pokazuje, czy młodzież wie, kim 
był Chopin i co jest stolicą np. Burkina Faso. Nie 
jest w stanie pokazać, jak system edukacji dba o naj-
wybitniejszych lub wyrównuje szanse edukacyjne. 
Nie sprawdza warunków, w jakich uczą się dzieci, 
ile pieniędzy muszą na dodatkowe zajęcia wyłożyć 
rodzice, jak przygotowani do zawodu są nauczycie-
le, jak ich do pracy motywują władze, jak wyglą-
da system doradztwa zawodowego czy stosowanie 
nowych technologii. Euforia polityków ma się więc 
nijak do szkolnej rzeczywistości. Pokazuje tylko ich 
samozadowolenie z modelu, który dla wielu eksper-
tów szkodzi jakości edukacji, nie rozwiązuje proble-
mów wychowawczych, z którymi borykają się na-
uczyciele w  gimnazjach. Tego samozadowolenia 
nie burzy nawet dramatyczny raport OECD (będą-
cy częścią badania PISA), z którego wynika, że pra-
wie 80 proc. nastolatków w Polsce uważa czas spę-
dzony w szkole za zmarnowany, a ponad 60 proc. 
– że szkoła nie przygotowuje do życia.
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