
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej

Cele konferencji: 
Od początku wieku XXI zaobserwować można 
w rozwoju systemów oświaty w Europie radykalizm 
wieloaspektowych i złożonych przemian, jakim podlegają 
państwowo-narodowe systemy szkolne, a wraz z nimi 
i pojedyncze szkoły. Debata konferencyjna służyć ma 
wymianie poglądów o polskich propozycjach zmian 
systemowych w kontekście przemian jakościowych 
dokonujących się we współczesnym świecie 
w odniesieniu do edukacji. Obszar problemowy, który 
chcemy podjąć w planowanej konferencji obejmuje 
m.in. politykę językową, kształcenie międzykulturowe 
i wielokulturowe, kształcenie zawodowe, kształcenie 
na poziomie wyższym, w tym również kształcenie 
nauczycieli. 
Wyzwania, wobec których stoją szkoły w Europie w tym 
i szkoły w Polsce, ukazują konieczność pokonywania 
pewnych podstawowych napięć. Wyzwania te 
uwikłane są w sieć wzajemnych zależności, podlegając 
permanentnym zmianom, co zmusza pedagogów, 
polityków oraz społeczeństwo obywatelskie do 
podejmowania nieustannych wysiłków mających na celu 
identyfi kowanie problemów i wypracowywanie strategii 
rozwiązywania ich w praktyce. Owe podstawowe 
napięcia dotyczą szkół jako zorganizowanych 
i administrowanych instytucji i są to:
• autonomia versus sterowanie,
• rynek versus demokracja,
• narodowa spoistość versus kulturowy pluralizm,
• pojedyncze państwo versus Europa.
• racjonalność versus podmiotowość (tę parę pojęć 

zapożyczamy od francuskiego socjologa Alaina 
Touraine’a z jego teorii modernizmu). 

Chcemy nakreślić obszar podobieństw i różnic 
w projektowanych na świecie reformach systemów 
edukacji, chcemy zastanowić się nad granicami 
manipulacji politycznej, która bardzo często wykorzystuje 
badania porównawcze dla uzasadnienia arbitralnych 
i często nieracjonalnych decyzji polityków. 
Wymienione napięcia wykreślają obszary problemowe, 
które stanowić będą główne obszary zainteresowania 
dyskursu naukowego podczas konferencji. Do udziału 
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w konferencji zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele polskiej pedagogiki porównawczej  z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.   
Chcemy, by konferencja była czasem krytycznego namysłu nad palącymi problemami edukacyjnymi, dobrymi praktykami występującymi 
w Europie i innych regionach świata, począwszy od edukacji przedszkolnej, poprzez edukację obowiązkową, uczelnie wyższe i edukację 
pozaszkolną. 

Zapisy na Konferencję przyjmuje Sekretarz, dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
poprzez e-mail: kdsierocinska@wp.pl
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