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i. SPołEczny MonitoRing 
Edukacji — oPiS działań
anna dzierzgowska

1. czyM jESt SPołEczny MonitoR Edukacji?
„Monitor Edukacji” jest dzieckiem akcji zbierania podpisów pod listem otwartym do premiera 
o odwołanie Romana Giertycha ze stanowiska ministra edukacji narodowej. Informację o tym, 
czym jest „Monitor” należy zatem zacząć od listu otwartego. A historię powstania tego listu 
— od filmu dokumentalnego Agnieszki Arnold „Bunt Janion”. Profesor Maria Janion, bohaterka 
filmu, ma szczególną (właściwą wielkim pedagogom i pedagożkom) umiejętność prowokowania 
do myślenia i do działania. W filmie mówi, w bardzo prosty sposób, między innymi o tym, że 
są czasy i sytuacje, w których nie można milczeć, trzeba protestować. Na początku maja 2006 
roku te słowa nabierały szczególnego znaczenia. 

Po projekcji filmu siedzieliśmy — grono znajomych, wszyscy w jakimś stopniu związani z edukacją 
— i rozmawialiśmy o tym, co dla oświaty znaczyć będzie oddanie jej w ręce Romana Giertycha. 
I wtedy właśnie, w wyniku tej rozmowy i pod wpływem tego filmu, postał list otwarty. Jego pierw-
szymi sygnatariuszkami były Agnieszka Arnold, Irena Dzierzgowska i Krystyna Starczewska.

W liście otwartym w sprawie odwołania Romana Giertycha pisaliśmy, że protestujemy przeciw-
ko oddawaniu edukacji w ręce człowieka, który „w swojej działalności publicznej posługuje się 
językiem nienawiści i pogardy, głosi pochwałę przemocy, neguje wartość tolerancji. Jego do-
świadczenie pedagogiczne ogranicza się do reaktywowania Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji 
nawiązującej do tradycji faszystowskich. Zgłaszane przez niego projekty dotyczące oświaty są 
absurdalne i groźne. Proponowane represyjne metody wychowawcze, odwrót od demokracji 
i dialogu, z pewnością nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły, są także sprzeczne 
z zasadami wynikającymi z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych”. Słowa, pisa-
ne w momencie, kiedy Giertych obejmował stanowisko, dzisiaj brzmią jak bilans jego rocznej 
działalności.

Przebieg akcji zbierania podpisów został przedstawiony w chronologii zdarzeń. Reakcja na list 
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Umieszczając go w Internecie mówiliśmy sobie, że jeśli 
zbierzemy dwa–trzy tysiące podpisów, uznamy to za sukces. W ciągu kilku dni mieliśmy ich kil-
kadziesiąt tysięcy. Ostateczna liczba podpisów — prawie sto czterdzieści tysięcy — czyniła nasz 
list największym listem otwartym w historii Polski (ten rekord został wkrótce wyrównany przez 
apel w obronie Doliny Rospudy). 

Internauci nie tylko podpisywali się pod listem — wiele osób oferowało pomoc, pisało maile, 
wskazując błędy, które warto poprawić. Kilkadziesiąt osób dołączyło do grupy moderatorów strony. 
Akcja, która zrodziła się jako spontaniczny odruch protestu grupy przyjaciół, osiągnęła skalę, 
której chyba nikt się nie spodziewał i stała się wspólną akcją dziesiątek tysięcy fantastycznych 
osób. Nie można jej było tak po prostu zakończyć — tym bardziej, że dość szybko stało się jasne, 
że nie ma co liczyć na jakąkolwiek sensowną odpowiedź strony rządowej.

W czerwcu powstał zatem „Monitor Edukacji” — strona internetowa, której celem było monito-
rowanie działań władz oświatowych i komentowanie ich. Przez pierwszych kilka miesięcy działal-
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ności „Monitora” komentarze miały postać pisywanych raz na jakiś czas (kilka razy w miesiącu) 
felietonów. 

W grudniu 2006 redakcja „Monitora” otrzymała wsparcie finansowe Fundacji Stefana Batorego. 
Strona „Monitora Edukacji” została wówczas rozbudowana. Pojawiły się nowe działy: prowadzone 
na bieżąco (mniej więcej) newsy, cotygodniowe komentarze, analizy, akcje.

Niniejszy raport jest zatem podsumowaniem monitoringu działań władz oświatowych, prowadzo-
nego praktycznie od momentu objęcia przez Romana Giertycha stanowiska ministra edukacji. 
Monitoring ten opierał się przede wszystkim na zbieraniu informacji prasowych, regularnym 
przeglądzie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MEN oraz śledzeniu na bieżąco 
zmian w prawie oświatowym. Dysponujemy także materiałami, uzyskanymi dzięki uprzejmości ZNP 
czy Biura Informacji Rady Europy. Przeglądaliśmy strony internetowe, związane z oświatą. 

Raport „Edukacja — trudne lata” ma pod wieloma względami charakter szczególny. Przede 
wszystkim z uwagi na opisaną tutaj genezę całego projektu. Raz jeszcze chciałabym podkreślić, 
że projekt narodził się jako oddolna, obywatelska inicjatywa, odruch protestu grupy osób, dla 
których edukacja ma znaczenie. 

Raport jest zbiorem bardzo różnorodnych, autorskich artykułów i opracowań. Stworzony został 
przez zespół ekspertów i ekspertek (głównie ekspertek) oświatowych, z których część związana 
była od początku z „Monitorem Edukacji”. Obok opracowań znalazły się w raporcie kalendaria 
wydarzeń, wywiady z ekspertami i ekspertkami, przedruki niektórych artykułów z „Monitora 
Edukacji” oraz studia przypadków. Świadomie zrezygnowaliśmy z prób ujednolicenia poszcze-
gólnych rozdziałów (co zaowocowało m.in. tym, że niekiedy kilkakrotnie powtarzają się w nich 
te same informacje), uznając, że byłby to zabieg dość sztuczny. Główny cel — wskazanie naj-
ważniejszych problemów, zjawisk i trendów w oświacie w czasie tych trudnych lat — został, jak 
mi się zdaje, osiągnięty.

Na koniec warto podkreślić jeszcze jedną kwestię. Prowadzony przez nas monitoring opierał się 
w znacznej mierze na monitoringu prasy i oficjalnych źródeł MEN. Tematy, związane z edukacją, 
gościły w prasie stale, toteż na brak materiału nie możemy narzekać. Charakter źródła determinuje 
jednak charakter opracowania — jesteśmy w stanie na podstawie zebranych informacji prasowych 
powiedzieć bardzo dużo o stylu sprawowania władzy, o języku władzy, o błędach i zaniechaniach, 
potrafimy opisać relacje MEN z Radą Europy, ZNP czy Międzynarodówką Edukacyjną. Raport po-
zwala na pokazanie, jaki kształt przybrał obecnie dyskurs publiczny w sprawie edukacji. Mamy 
natomiast stosunkowo niewiele informacji, które pozwoliłyby ocenić, jaki wpływ miały te trudne 
lata na konkretne szkoły — zwłaszcza w mniejszych miejscowościach — konkretnych nauczycieli 
i konkretnych uczniów. Na takie badania oświata wciąż czeka.

irena dzierzgowska

2. ChRoNologia zdaRzEń
Maj 2006 

12.05. Z inicjatywy trzech sygnatariuszek li-
stu i grupy zaprzyjaźnionych osób rusza stro-
na www.bezgiertycha.rp4.pl i akcja zbierania 
podpisów pod listem otwartym domagającym 
się odwołania Romana Giertycha ze stano-
wiska ministra edukacji narodowej. W ciągu 
pierwszych sześciu godzin list podpisuje po-

■

nad tysiąc osób, w tym: Anna Bikont, Marek 
Edelman, Jacek Fedorowicz, Zbigniew Hołdys, 
Agnieszka Holland, Maria Janion, Waldemar 
Kuczyński, Ireneusz Krzemiński.

13.05–14.05. W ciągu niecałych 40 godzin 
akcji pod listem podpisuje się prawie 60.000 
osób. Lista odwiedzających stronę przekra-
cza 300 osób na sekundę! 

■
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14.05. Organizatorzy zamykają możliwość 
zbierania podpisów. 

15.05. List w sprawie odwołania ministra 
Romana Giertycha z wydrukowanymi podpi-
sami (58.000) zostaje złożony w Kancelarii 
Premiera. 

23.05. Na prośby, żądania i naciski inter-
nautów, organizatorzy wznawiają akcję 
zbierania podpisów pod listem w sprawie 
odwołania Romana Giertycha. Zostaje wy-
najęty nowy serwer, poszerzona zostaje 
do 50 osób grupa moderatorów kontrolu-
jących poprawność nadsyłanych podpisów. 
Do moderatorów usiłuje dołączyć, bez po-
wodzenia, Janusz Barnat, działacz Młodzieży 
Wszechpolskiej. 

24.05. Następują ataki hakerskie na system 
informatyczny serwisu. Autorów większości 
nie udaje się ustalić, w dwóch przypadkach 
okazuje się, że inicjatorami jest Młodzież 
Wszechpolska. Jeden z komputerów, który 
atakował stronę, znajduje się w Sejmie. 
Wysłanych jest z niego ponad 100.000 fał-
szywych podpisów. O istnieniu atakującego 
programu wie, a nawet aktywnie promuje 
go, szef Młodzieży Wszechpolskiej, poseł 
Krzysztof Bosak. 

29.05. Organizatorzy akcji zbierania pod-
pisów kierują do Marszałka Sejmu oficjalną 
skargę z powodu ataków wysyłanych z kom-
puterów Sejmu RP. „Korzystanie z programu 
udostępnionego przez organizację Młodzież 
Wszechpolska przez osobę mającą dostęp do 
komputera sieci sejmowej — a zatem posła 
lub pracownika biura poselskiego — łamie 
podstawowe zasady kultury parlamentar-
nej. Wyrażamy protest wobec tych praktyk. 
Oczekujemy, że Pan Marszałek, jako strażnik 
godności Sejmu, wyjaśni zaistniałą sytuację 
i uniemożliwi prowadzenie dalszych działań 
tego typu” — brzmi fragment listu. 

Czerwiec 2006

1.06. Rusza strona internetowa www.mo-
nitor.edu.pl. Ukazują się na niej felietony, 
komentarze i opinie dotyczące działania 
władz oświatowych. Strona prowadzona 
jest społecznie.

7.06. Prawie 140.000 podpisów znajduje 
się pod listem otwartym domagającym się 

■

■

■

■
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odwołania Romana Giertycha. Jest to naj-
większa akcja zbierania podpisów w historii 
Polski. Po wydrukowaniu podpisy zajmują 
3600 stron i ważą około 18 kg. Gdyby te 
strony ułożyć jedna za drugą, miałyby dłu-
gość 12 szkolnych boisk piłkarskich. 

8.06. List otwarty podpisany przez prawie 
140.000 osób zostaje złożony w Kancelarii 
Premiera. Obok akcentowanych przez me-
dia podpisów osób publicznych — profeso-
rów, ludzi kultury, działaczy społecznych 
i dziennikarzy — podpisali się przedstawi-
ciele niemal wszystkich zawodów, robotnicy, 
nauczyciele, rolnicy, studenci, uczniowie, 
a także bezrobotni; mieszkańcy wielkich 
miast, miasteczek i wsi. Dzięki ich podpi-
som, stanowiącym często dowód cywilnej 
odwagi, jest to największy list otwarty w 
historii Polski. 

15.06. W wywiadzie udzielonym Janinie 
Paradowskiej („Polityka” Nr 24) premier 
Kazimierz Marcinkiewicz na pytanie doty-
czące podpisów pod apelem o odwołanie 
Romana Giertycha odpowiada „(...) przecież 
jest oczywiste, że za tymi akcjami stoją 
organizacje lewicowe, takie jak ZNP, SLD. 
To jest akcja w dużej mierze polityczna.” 
Wyjaśnienie przesłane do „Polityki” brzmi: 
„Autorkami listu są trzy kobiety: Agniesz-
ka Arnold — reżyser, Krystyna Starczew-
ska — pedagog, i niżej podpisana — Irena 
Dzierzgowska — była wiceminister edukacji 
w rządzie Jerzego Buzka. Wywodzimy się 
z opozycji demokratycznej. Działałyśmy w 
„Solidarności”, a w stanie wojennym również 
w jej podziemnych strukturach. Nigdy nie 
należałyśmy do PZPR, SLD ani do ZNP. Listy 
protestacyjne pisałyśmy i podpisywałyśmy 
jeszcze w czasach KOR w PRL-u. Mnie pan 
premier zna osobiście. 
Stronę przygotował tegoroczny maturzysta. 
W akcji uczestniczyli młodzi nauczyciele. 
W monitorowanie listy włączyli się wolon-
tariusze — internauci. 
Opinia pana premiera dowodzi niezrozumie-
nia, czym jest ruch społeczny i jest wyra-
zem lekceważenia 137 876 sygnatariuszy 
i sygnatariuszek listu. Listu, na który do tej 
pory pan premier nie odpowiedział.” 

21.06. W Sejmie odbywa się pierwsze czy-
tanie rządowego projektu ustawy o Naro-

■
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■
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dowym Instytucie Wychowania. W czasie 
obrad dwójka posłów z różnych klubów 
parlamentarnych cytuje fragmenty felieto-
nów zamieszczanych w Monitorze. 

Lipiec–Grudzień 2006

Na stronie monitora publikowane są felieto-
ny, komentarze, analizy i opinie. Członkowie 
redakcji udzielają wywiadów i zapraszani 
są do udziału w dyskusjach publicznych 
o sprawach edukacji (Gazeta Wyborcza, Ra-
dio TOK-FM, TVN24, Krytyka Polityczna). 

Styczeń 2007 

Fundacja im. Stefana Batorego udziela fi-
nansowego wsparcia projektowi „Społeczny 
Monitoring Edukacji.” Jego najważniejszym 
elementem jest kontynuowanie strony www.
monitor.edu.pl 

2.01. W Kancelarii Premiera zostaje złożo-
ny po raz trzeci list w sprawie odwołania 
Romana Giertycha ze stanowiska ministra 
edukacji. W liście przewodnim autorki przy-
pominają „Szanowny Panie Premierze, jako 
działacz byłej opozycji demokratycznej, 
wie pan z własnego doświadczenia, co to 
znaczy apelować do władz i być przez nie 
ignorowanym. Blisko sto czterdzieści tysię-
cy osób od pół roku czeka na odpowiedź 
premiera. Prosimy, aby nie kazał im pan 
czekać dłużej.”

2.01–12.01. Gazeta Wyborcza i Monitor 
Edukacji ogłaszają plebiscyt na curiosum 
edukacyjne roku 2006. Internauci głosują 
na jedno z 12 wydarzeń edukacyjnych, tak 
określonych przez Michała Ogórka: 

 1. Rewolucyjny plan obniżenia cen podręcz-
ników. 

 2. Nadawaniu religii w szkole większej ran-
gi. 

 3. Wprowadzenie przedmiotu „patriotyzm”. 
 4. Nieinformowanie szkół o prawach czło-

wieka. 
 5. Wydawanie świadectw maturalnych bez 

zdania egzaminu dojrzałości. 
 6. Wprowadzenie mundurków. 
 7. Mianowanie kuratora w Łodzi. 
 8. Odznaczanie za nieprzynależność do 

PZPR. 
 9. Zakwestionowanie teorii ewolucji. 

■

■
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 10. Płaca nierealna dla nauczycieli. 
 11. Trójki wdzierają się z pomocą do szkół. 
 12. Wykrywanie w szkołach zajść w ciążę przez 

nauczycieli (tzn. nie przez nauczycieli tylko 
przez uczennice). 

Zwycięstwo w plebiscycie i tytuł „Curiosum 
Edukacyjne 2006” otrzymuje amnestia matu-
ralna. Pomysłodawca, minister Roman Gier-
tych, zostaje wyróżniony pucharem z dewizą 
księdza Benedykta Chmielowskiego „Mądrym 
dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom 
dla praktyki, melancholikom dla rozrywki.” 
Puchar zostaje przekazany do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Luty 2007

2.02. Redakcja przesyła do Rzecznika Praw 
Obywatelskich list z prośbą o zajęcie sta-
nowiska w sprawie postępowania ministra 
Giertycha, w związku z wyborem kuratora 
oświaty w Łodzi. 

15.02. Do MEN skierowany zostaje list 
z prośbą o wyjaśnienie zasad polityki ka-
drowej prowadzonej przez ministerstwo. 

Marzec 2007

4.03. Redakcja Monitora przekazuje Sej-
mowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
własny projekt zmian ustawy o systemie 
oświaty, dotyczący przepisów o powołaniu 
kuratorów oświaty. 

5.03. W siedzibie Fundacji im. Stefana 
Batorego odbywa się seminarium „Jaką 
szkołę pozostawi po sobie Roman Gier-
tych?”. Biorą w nim udział parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
profesorowie i nauczyciele akademiccy, dy-
rektorzy szkół, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. 

13.03. Kolejny list skierowany zostaje do 
MEN. Tym razem dotyczy projektu ustawy 
zakazującej promocji homoseksualizmu 
w szkołach. 

Maj 2007

14.05. Redakcja kieruje zapytanie do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w sprawie ogra-
niczenia swobody wyboru podręczników 
przez nauczycieli. 

■
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■
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Czerwiec 2007

10.06. Ministerstwo otrzymuje od Monitora 
list z prośbą o wyjaśnienie trybu prac nad 
kanonem lektur szkolnych. 

24.06. Redakcja kieruje list do kuratorów 
oświaty z prośbą o wyjaśnienie, czy i na 
jakiej podstawie, w trakcie konkursów na 
stanowisko dyrektora, od kandydatów żąda 
się oświadczeń lustracyjnych. Drugie pytanie 
dotyczy konieczności powołania pełnomoc-
ników ds. bezpieczeństwa w szkołach. 

24.06. W Kancelarii Premiera zostaje złożony 
kolejny, czwarty list, z przypomnieniem, 
że 140.000 osób, które przed rokiem pro-
testowały przeciwko powołaniu Romana 
Giertycha na stanowisko ministra edukacji, 
nadal oczekuje odpowiedzi. 

■

■
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Lipiec 2007

3.07. Do redakcji Monitora przychodzi od-
powiedź z Kancelarii Premiera, Departa-
mentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady ds. 
Uchodźców, podpisana przez panią Elżbietę 
Znamierowską — Głównego Specjalistę. Jej 
treść brzmi „Z upoważnienia Sekretariatu 
Prezesa Rady Ministrów, Departament po-
twierdza wpływ pisma z dnia 24.06.2007 
roku i wyjaśnia, że Prezes Rady Ministrów 
Pan Jarosław Kaczyński został poinformo-
wany o treści Państwa apelu”. 

Sierpień 2007

14.08. Redakcja kieruje list do ministra Ry-
szarda Legutki. Do listu dołączona zostaje 
wstępna analiza dotycząca tego, co należa-
łoby „posprzątać” po Romanie Giertychu. 

■

■

3. oPiniE i analizy — REjEStR 
25.09.2006 r. .
I. Dzierzgowska, Matura 2007 

26.01.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Opinia o Rządowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa w Szkołach i Pla-
cówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. 

15.02.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Szkoły dla zdolnych. Opinia na temat projektu zmiany ustawy o systemie 
oświaty (druk sejmowy 1354). 

24.02.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Egzamin maturalny — analiza stanu prawnego i faktycznego. 

4.03.2007 r. .
A. Pery, Analiza zmian legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej w obecnej kadencji rządu. 

30.03.2007 r. .
M. Pietrzak — Adwokat, Uwagi w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych 
przez dyrektorów szkół. 

29.04.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Długofalowe skutki nowelizacji ustawy o systemie edukacji. Czarne scena-
riusze. 

1.07.2007 r. .
J. Zawadowska, Bilans strat w edukacji. 

13.08.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Wielkie sprzątanie. 

22.08.2007 r. .
I. Dzierzgowska, Średnia z religią — analiza stanu prawnego i faktycznego.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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4. zESPół REdakcyjny RaPoRtu 
Raport „Edukacja — trudne lata” opracowany został przez zespół w składzie:

Alicja Bukowska-Maciejczuk
Specjalistka ds. funduszy Unii Europejskiej. Pracowała kilkanaście lat w Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie. Stale współpracuje z redakcją „Dyrektora Szkoły”. Jest członkiem zarządu Fundacji 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współtworzy „Monitor Edukacji”. 

Elżbieta Czyż
Pełni funkcję koordynatora programu „Prawa dziecka”, jest członkiem Zarządu Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, głównym specjalistą w zespole prawa rodzinnego i praw osób niepełnosprawnych 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, członkiem Rady Fundacji „Dzieci Niczyje”, autorem wielu 
publikacji na temat przestrzegania praw małoletnich i nieletnich. 

Anna Dzierzgowska
Uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym w Warszawie oraz historii i etyki na 
Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Jest współautorką cyklu 
podręczników do gimnazjum „Świat człowieka”. Działa w Amnesty International, w zespole edu-
kacji praw człowieka. Współtworzy „Monitor Edukacji”.

Irena Dzierzgowska
Redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły”, edukatorka z uprawnieniami Unii Europejskiej. Pracowała 
w kuratorium oświaty i w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku sekretarza stanu. 
Autorka wielu programów, artykułów, poradników i książek. Współtworzy „Monitor Edukacji”.

Joanna Gospodarczyk 
Redaktor wydawnictw edukacyjnych, były pracownik i kierownik Wydawnictw Centralnego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli, współautorka publikacji poświęconych m.in. edukacji europejskiej, 
obywatelskiej (redaktor publikacji „Kompas. Prawa człowieka w pracy z młodzieżą”), koordynator 
programu Rady Europy w doskonaleniu nauczycieli, dziennikarz.

Katarzyna Koszewska
Pedagog, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, superwizor osób prowadzących zajęcia 
edukacyjne, edukatorka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka. Pracowała jako wicedyrektorka CODN. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Edukacyjnego 
Praw Człowieka, autorką projektów edukacyjnych związanych z demokratyzacją życia szkoły. 
Współautorka wielu książek i poradników. 

Maria Kotowska 
Ekspertka ds. edukacji. Pracowała w kuratorium oświaty, Ministerstwie Edukacji Narodowej, samo-
rządzie warszawskim. Redaktor wydawnictwa Raabe, autorka wielu artykułów o tematyce oświa-
towej. Dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Zofia Kuklińska
Pedagog, koordynator międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych („Science 
Redesign”, „Nowa Szkoła”, „Ocenianie w Nowej Szkole”, „Lider Edukacji Elementarnej”), nauczy-
cielka, konsultant, autorka licznych publikacji. 

Dr Barbara Murawska
Pedagog, pracuje na Wydziale Pedagogicznym, Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania 
naukowe i publikacje koncentrują się wokół roli przedszkoli w edukacji, społecznych wyznaczni-
ków sukcesu na progu szkoły oraz segregacji na progu szkoły. 
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Hanna Ochinowska
Redaktor wydawnictw edukacyjnych, pracownik i kierownik Wydawnictw Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli, redaktor serii poradników poświęconych doskonaleniu nauczycieli.

Andrzej Pery
Nauczyciel matematyki, edukator programu TERM. Były wicekurator oświaty w Warszawie, dyrektor 
Departamentu Doskonalenia Nauczycieli MEN i wiceburmistrz Gminy Warszawa-Bielany. Obecnie 
redaktor wydawnictwa Raabe. Autor wielu programów, artykułów i publikacji. Przewodniczący 
Stowarzyszenia Edukatorów. 

Izabela Podsiadło-Dacewicz
Pedagog, edukator, socjoterapeuta. Pracowała w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
jako koordynator wielu programów z zakresu edukacji o prawach człowieka, edukacji antydyskry-
minacyjnej, europejskiej; współautorka wielu książek poświęconych tym zagadnieniom, redaktor 
merytoryczna polskiego wydania publikacji „Kompas. Prawa człowieka w pracy z młodzieżą”. 

Dr hab. Elżbieta Putkiewicz
Pedagog, pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu ba-
dań i publikacji dotyczących głównie społecznych kontekstów wychowania i ewaluacji instytucji 
edukacyjnych. 

Anna Rękawek
Nauczycielka języka polskiego, szkoleniowiec, publicystka. Autorka publikacji na tematy oświa-
towe, stale współpracuje z redakcją miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz innymi wydawnictwami. 
Pracowała w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, kuratorium oświaty. Była dyrektorką 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Warszawie, potem — redaktor naczelną miesięcznika 
„Gimnazjum. Poradnik dla Nauczycieli”. 

Ludwik Trammer
Informatyk, programista. Pracuje w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia. 
Koordynator projektu listu otwartego BezGiertycha.rp4.pl i twórca systemu informatycznego. 
Współzałożyciel, członek redakcji i twórca strony „Monitora Edukacji”. 

Katarzyna Zakroczymska
Socjolog. Długoletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, narodowy ko-
ordynator programów Rady Europy. Brała udział w pracach Komisji Europejskiej związanych ze 
Strategią Lizbońską. Autorka, trenerka i koordynatorka wielu programów dla środowiska edu-
kacyjnego, związanych głównie z edukacją obywatelską i europejską. Współautorka publikacji 
edukacyjnych związanych z tematyką europejską. Obecnie współprowadzi Punkt Informacyjny 
Unii Europejskiej w Warszawie.

Janina Zawadowska
Prezes Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO. Była dyrektorką Liceum Ogólno-
kształcącego przy Szkolnym Ośrodku Socjoterapii i dyrektorką Centralnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. Autorka wielu artykułów dotyczących edukacji („Gazeta Szkolna”, „Dyrektor Szkoły”, 
„Monitor Edukacji”, „Tygodnik Powszechny”, „Znak”, „Gazeta Wyborcza”). 

Autorzy i autorki raportu dziękują wszystkim osobom, które zgodziły się udzielić nam wywia-
dów. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę Mirosława Sielatyckiego, który był jednym 
z inicjatorów powstania niniejszego raportu.
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