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Abstrakt

Poniższy rozdział stanowi próbę prezentacji i objaśnienia wybranych modeli edukacji 
dziecka na świecie. Składa się z wprowadzenia oraz czterech podrozdziałów. Autor-
ki nakreślają krótko historię rozwoju systemów szkolnych oraz instytucji opieki nad 
małym dzieckiem. Wyjaśniają, dlaczego systemy edukacyjne powinny być interpreto-
wane ze względu na istniejące indywidualne uwarunkowania kulturowe oraz poda-
ją przykłady praktyk kulturowych w wybranych krajach. Objaśniają także, na czym 
polegają najważniejsze podobieństwa i różnice systemów oraz modeli szkolnych na 
świecie, przedstawiają światową klasyfikację systemów edukacyjnych, rozpoczynając 
od wczesnej opieki i edukacji, kończąc na kształceniu wyższym. Opisują i objaśnia-
ją, czym jest ideologia w systemie edukacji, jaką rolę pełni i czy w ogóle jest możli-
we istnienie systemów szkolnych bez ideologii. Na koniec, szeroko opisano funkcję 
oceniania w nauczaniu wczesnoszkolnym, podając przykłady badań z Polski. Całość 
dopełnia podsumowanie, spis publikacji dla czytelników chcących poszerzyć swoją 
wiedzę na tematy poruszane w podrozdziale oraz pytania kontrolne dla tych, którzy 
chcieliby tę wiedzę sprawdzić.

Wprowadzenie

Edukacja kolejnych pokoleń wydawać by się mogła oczywistością, fak-
tem niepodlegającym dyskusji, jednak obecny system kształcenia oraz różne 
instytucjonalne formy opieki nad małym dzieckiem są stosunkowo nowym 
wynalazkiem społeczno-kulturowym oraz następstwem określonych wyda-
rzeń historycznych i przemian społeczno-gospodarczych.

W dawnych wiekach edukacja była dobrem luksusowym, zarezerwowa-
nym dla wyższych klas społecznych. Do placówek szkolnych uczęszczały 
głównie dzieci pochodzące z warstw uprzywilejowanych, co przygotowywa-
ło je do pełnienia przyszłych ról rządowych, militarnych lub religijnych. Na-
tomiast wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem praktycznie nie ist-
niały (Barber, 1975). Wiedzy na temat historii powstania i rozwoju systemów 
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edukacyjnych oraz opiekuńczych dostarcza nam dziś historia wychowania, 
pedagogika porównawcza, socjologia edukacji oraz inne nauki o człowieku. 

Warto pamiętać, że historyczny proces wyłaniania się bezpłatnych, po-
wszechnych i świeckich systemów edukacji wiązał się z wymogiem zwolnie-
nia dzieci z obowiązku pracy. Konieczne było także zabezpieczenie zasobów 
finansowych, niezbędnych do opłacenia pracy nauczycieli, kadry administra-
cyjnej, materiałów dydaktycznych, czy wyposażenia bibliotek. Początkowe 
formy nauczania powszechnego ograniczały się tylko i wyłącznie do eduka-
cji na poziomie podstawowym, dając jedynie elementarną wiedzę i umiejęt-
ności. Zawód najczęściej był dziedziczony lub przekazywany u określonego 
rzemieślnika poprzez praktykę. Edukacja wyższa zarezerwowana była dla 
mieszkańców dużych miast o odpowiedniej pozycji społecznej, a dostęp do 
kształcenia wyższego był limitowany. Z kolei, pierwsze instytucje opieki i edu-
kacji dzieci najmłodszych tworzone były głównie z myślą o ochronie dzieci 
z rodzin robotniczych. Rozwój instytucji opiekuńczych był również związa-
ny z gospodarczymi priorytetami ery przemysłowej. Placówki te powstawały 
w celu odciążenia kobiet, zachęcenia ich do wejścia na rynek pracy i zasilenia 
przez nie wielu bezprecedensowo rozrastających się gałęzi przemysłu. Z cza-
sem, zgodnie z duchem zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych 
pierwsze instytucje opiekuńcze zaczęły pełnić nowe funkcje, obejmując swym 
oddziaływaniem opiekę zdrowotną, zabezpieczenie społeczne oraz eduka-
cję, rozumianą zarówno jako kształcenie (przekazywanie wiedzy), jak i wy-
chowanie (uczenie właściwych postaw moralnych i społecznych). Rozwój 
wczesnej edukacji i opieki na świecie przebiegał w sposób zróżnicowany i po 
dziś dzień państwa nadają mu odmienne znaczenie społeczne. Na przykład 
w Skandynawii przyjęto kompleksowy model opieki nad małym dzieckiem, 
traktując wczesną opiekę, począwszy od wieku niemowlęcego, jako pierwszy 
krok na ścieżce całożyciowej edukacji (zob. Potulicka, Hildebrandt-Wypych, 
Czech-Włodarczyk, 2012). Z kolei w Anglii wczesną, zinstytucjonalizowaną 
opiekę nad dziećmi traktuje się jako część systemu zabezpieczenia społeczne-
go, który obejmuje zarówno opiekę zdrowotną, jak i wsparcie finansowe dla 
dzieci oraz ich rodzin.

Organizacja wszystkich form instytucjonalnego kształcenia i wychowa-
nia na świecie jest uzależniona od wielu czynników (tzw. indywidualnych 
uwarunkowań edukacji) takich, jak: położenie geograficzne danego państwa, 
jego wielkość i ukształtowanie terenu, zachodzące na przestrzeni wieków 
przemiany społeczne oraz polityczne, warunki demograficzne, struktura 
społeczna, dominujące wyznania religijne czy cechy ustroju politycznego. 
Edukacja nie jest samotną wyspą, ale częścią większej całości i nie istnieje 
w oderwaniu od rzeczywistości historycznej, społecznej, geograficznej, poli-
tycznej i ekonomicznej, które powołują ją do życia. Stąd tak ważne i istotne są 
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kulturowe uwarunkowania edukacji oraz jej interpretacja poprzez pryzmat 
szeroko pojętej kultury (Bruner, 2007). Pierwszy podrozdział pt. „Kulturowe 
uwarunkowania systemów edukacji” wyjaśnia, w jaki sposób kultura warun-
kuje system edukacyjny. Edukacja nie pozostaje także wolna od wpływów 
ideologicznych, tak charakterystycznych dla dynamicznego rozwoju państw 
wieki temu, jak i współcześnie. W podrozdziale pt. „Wpływ ideologii na sys-
temy szkolne” zawarto informacje o systemach ideologicznych, ich znaczeniu 
i następstwach dla funkcjonowania współczesnych systemów szkolnych.

Edukacja dawniej była przede wszystkim przysposobieniem do życia 
w określonej warstwie społecznej. Zarazem nauka religii i religijność społe-
czeństw nie pozostawały bez znaczenia, a wręcz przyczyniły się do rozpo-
wszechnienia edukacji masowej (Mikiewicz, 2016). Było tak w przypadku 
chociażby Norwegii, gdzie już w XVI wieku, po reformacji, protestanci kładli 
ogromny nacisk na naukę samodzielnego czytania i umiejętności interpretacji 
Biblii (Mańkowska, 2014). Warto pamiętać, że to kościoły różnych wyznań jako 
pierwsze, już w czasach Średniowiecza, zakładały uniwersytety w Europie.

Zmiany technologiczne oraz rozwój przemysłu w XVIII i XIX wieku przy-
czyniły się do rozwinięcia edukacji technicznej, zorientowanej na nowe po-
trzeby rynku pracy. Rozwój uprzemysłowienia i pojawienie się gospodarki 
kapitalistycznej wymusiły potrzebę zorganizowania nowych programów 
kształcenia. To właśnie w tym okresie powstały pierwsze szkoły zawodowe 
o niższym prestiżu i luźnym programie kształcenia (np. tzw. technical schools 
w Anglii). Rządy intensywnie rozwijających się gospodarek dostrzegły ko-
nieczność planowania kolejnych etapów edukacji i ingerowania w programy 
nauczania, a edukacja stała się zadaniem państwa. Wprowadzony został obo-
wiązek szkolny (patrz: definicja obowiązku szkolnego oraz szkoły obowiąz-
kowej), a szkoły ponadpodstawowe (czyli kształcenie na poziomie średnim) 
zaczęły być kontrolowane i reorganizowane przez państwo. Już w począt-
kowym okresie tworzenia obowiązkowej, powszechnej i bezpłatnej edukacji 
w XIX-wiecznych państwach, narodową strukturę systemów szkolnych opar-
to na sztywnym podziale na (1) powszechną szkołę podstawową, (2) (elitar-
ną) szkołę średnią ogólnokształcącą i (masowe) średnie szkolnictwo zawodo-
we oraz (3) (elitarne) szkolnictwo wyższe. Triadę tę uznano za „naturalną” 
i funkcjonalną względem przejścia rozwojowego człowieka od dzieciństwa 
poprzez młodość, aż do dorosłości. Uzasadniano ją także potrzebami go-
spodarki w erze przemysłowej: wykształcenia obsługujących maszyny mas, 
mniejszej grupy naprawiających maszyny specjalistów i najmniej licznej, pro-
jektującej maszyny elity intelektualnej.

Wiek XX jest okresem stopniowego wzrostu znaczenia instytucji edu-
kacyjnych, symbolicznego przejścia w rozwoju społeczeństw do tzw. spo-
łeczeństwa uszkolnionego (schooled society). Warto jednocześnie pamiętać, 
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że postępujące od lat 60. XX wieku przemiany gospodarcze (nadejście ery 
poprzemysłowej) oraz towarzysząca im demokratyzacja stosunków społecz-
nych, wywarły presję na zwiększenie dostępności kształcenia ogólnego dla 
szerszej niż dotychczas populacji uczniów. Upowszechnienie ogólnego kształ-
cenia dokonało się w wyniku stopniowego wydłużania obowiązku szkolnego 
oraz programowego ujednolicenia systemu szkolnego (Bogaj, Kwiatkowski, 
Szymański, 1993). W efekcie niwelowania sztywnych podziałów struktural-
nych między kształceniem podstawowym a średnim, a także zacierania się 
granic programowych między kształceniem ogólnym a zawodowym, doszło 
do stopniowego zróżnicowania struktur narodowych systemów szkolnych 
(Cylkowska-Nowak, 2004). Poniższy podrozdział charakteryzuje i wyjaśnia 
współczesne systemy edukacyjne na całym świecie. 

Wiek XXI jest nazywany wiekiem rewolucji edukacyjnej. Wraz z przej-
ściem ku społeczeństwu Przemysłowemu zainicjowany został proces demo-
kratyzacji na każdym szczeblu kształcenia, a także – powiązane z ekspansją 
edukacji i zachodzące w warunkach globalizacji gospodarki i rynków pra-
cy – rozluźnienie związku między kształceniem, zawodem i zatrudnieniem 
(Hildebrandt-Wypych, 2010). Przyniosło to zmiany pozytywne, takie jak 
podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństw, umasowienie 
szkolnictwa średniego i wyższego oraz wzrost znaczenia podmiotowości 
ucznia i indywidualizacji procesu kształcenia. Jednocześnie rynek, jako motor 
procesu indywidualizacji (a wręcz hiperindywidualizacji), zmienił biograficz-
ny i społeczny sens faz życia, w szczególności – fazy młodości. W wyniku mo-
dernizacji i indywidualizacji (m.in. przemian rynku pracy, pluralizacji stylów 
życia i orientacji na wartości) postępuje erozja młodości jako okresu przygo-
towującego do życia, w szczególności – zawodowego. Kwalifikacje potrzeb-
ne do życia w dorosłości są coraz bardziej elastyczne, a spowodowana coraz 
szybciej postępującymi zmianami społecznymi niemożność zagwarantowa-
nia ich przydatności sprawia, że przygotowanie do dorosłości trudno zwery-
fikować czy chociażby częściowo zamknąć (Hildebrandt-Wypych, 2010). 

Mimo że od powstania pierwszej państwowej placówki edukacyjnej mi-
nęło prawie dwieście lat, wiele szkół na świecie nadal wiernych jest syste-
mowi klasowo-lekcyjnemu i instytucjonalnemu ocenianiu szkolnemu. Dy-
namika zmian współczesnego świata, a przede wszystkim jego złożoność 
wymagają jednak od szkoły odejścia od edukacji opartej jedynie na przyswa-
janiu i odtwarzaniu biernie przyjmowanej wiedzy przez ucznia. Mimo wielu 
zmian edukacyjnych, podyktowanych realizacją założeń kolejnych reform, 
codzienność szkolna ucznia jest nadal w znacznym stopniu zdominowana 
przez wspomniane instytucjonalne ocenianie szkolne. Poniżej, w podrozdzia-
le 4, zawarto informacje na temat funkcji i sposobów oceniania w nauczaniu 
wczesnoszkolnym.
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Opisana w telegraficznym skrócie historia instytucji edukacyjnych poka-
zuje, że przemiany edukacji podyktowane były zmieniającymi się warunkami 
społeczno-gospodarczymi. Na każdym etapie rozwoju społecznego starano 
się opracować model edukacji, który przygotowałby członków społeczno-
ści do życia w ramach istniejących struktur społecznych, z uwzględnieniem 
jednak perspektywy nowej, nieustannie ewoluującej rzeczywistości społecz-
nej. Mając na uwadze zróżnicowanie kulturowe i odmienną historię rozwoju 
państw, ich systemy edukacyjne oraz modele edukacyjne należy rozpatrywać 
jednostkowo, uwzględniając wspomniane już indywidualne uwarunkowania 
edukacji. 

1.  Kulturowe uwarunkowania systemów edukacji

Kultura, postrzegana jako zbiór zjawisk społecznie skonstruowanych, 
przekazywana jest w procesie uczenia się: wiedzy, wartości, norm zachowa-
nia, schematów myślenia, ekspresji zachowań. Kultura wraz z jej znaczeniem 
symbolicznym umożliwia społeczeństwom pokoleniową transmisję kluczo-
wych wartości, warunkuje społeczne ramy edukacji, wpływa na kształtowanie 
systemu wartości jednostek i style komunikacji, umożliwia podtrzymywanie 
więzi społecznych poprzez zaangażowanie jednostek na rzecz utrzymania 
wspólnoty (Malinowski, 2001).

Praktykowanie kulturowych tradycji i więzi z przeszłością w ramach 
porządków filozoficzno-religijnych, z których się wywodzą, stanowi istotny 
czynnik różnicujący systemy edukacyjne poszczególnych krajów. Różnice 
zauważyć można na poziomie organizacyjnym struktury danego systemu 
edukacyjnego, w praktyce i polityce edukacyjnej, realizowanej w ramach in-
stytucji edukacyjnych, a także w strukturze myślenia, związanej z językiem 
komunikacji, w którym odbywa się nauczanie (por. za: Marzęcki, 1999).

System edukacyjny – utworzony jako hierarchicznie uporządkowana 
struktura instytucji edukacyjnych – jest nastawiony na kontynuację i wzmoc-
nienie reprezentowanego modelu kultury, a także jest swoisty dla danego 
państwa w sposobie realizacji socjalizacyjnej i stratyfikacyjnej funkcji eduka-
cji (Szopski, 2005).

Dynamika zmian kulturowych, pojawiających się w odpowiedzi na poli-
tyczno-ekonomiczne i społeczne okoliczności, widoczna jest w przemianach 
zachodzących w instytucjach systemu edukacyjnego. Zmiany te zaobserwo-
wać można w odniesieniu do przypisywania znaczenia edukacji formalnej, 
wartościowania edukacyjnych osiągnięć, zaangażowania jednostek w proces 
zdobywania świadectw i dyplomów, roli edukacyjnych instytucji w obszarze 
ich oddziaływania na życie jednostek.
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Systemy edukacyjne i ich kulturowe podstawy są nierozerwalnie po-
wiązane z procesami zróżnicowania światowego krajobrazu edukacyjnego, 
na który składają się systemy ekonomiczne, systemy ekologiczne, sposoby 
i style życia na „Wschodzie” i na „Zachodzie”, style komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej. Przyjrzyjmy się chociażby kulturowym podstawom systemów 
edukacji w Chinach i Japonii. 

Przykład pierwszy. Zmiany edukacyjne a kultura chińska nazywana rów-
nież konfucjańską. 

Przykład ten odnosi się do południowo-wschodniej Azji, obejmuje obsza-
ry takie, jak Chiny, Hong Kong, Taiwan, Singapur, Korea Południowa i Wiet-
nam. W ostatnich kilku dekadach zmiany zachodzące w systemach eduka-
cyjnych tych państw wynikały z przemian politycznych i ekonomicznych, 
jakie były udziałem ich społeczeństw. Nieustające debaty nad edukacyjnymi 
reformami przyniosły zmiany w obszarze praktyki edukacyjnej, które moż-
na scharakteryzować jako procesy modernizacji, społecznego rozwarstwia-
nia i globalizacji. Pozostający pod wpływem konfucjańskiej etyki, pracowni-
cy edukacyjni w chińskich społecznościach odnosili się do kategorii różnicy 
i kompleksowości w obszarze edukacji poprzez poszukiwania holistycznych 
i eklektycznych założeń do edukacyjnych reform i praktyk. Tradycja konfu-
cjańska przywiązuje ogromne znaczenie do „mierzalnych” osiągnięć edu-
kacyjnych uczniów, stojąc na stanowisku, że główne źródło edukacyjnego 
powodzenia, to wysiłek włożony przez ucznia na rzecz zdobywanej wiedzy 
(Szopski, 2005), co może tłumaczyć „egzaminacyjne piekło”, przez które prze-
chodzą chińscy uczniowie szkół średnich 2. stopnia (zob. Gromkowska-Melo-
sik, 2017). Inny przykład, to zmiany w strukturze rodzin chińskich – od mo-
delu piramidy „1:2:4” (jedno z dziadków, dwoje rodziców i czworo dzieci) do 
jego przeciwieństwa, czyli „4:2:1” (czworo dziadków, dwoje rodziców, jedno 
dziecko), spowodowany zmianami społecznymi. Takie zjawisko znacząco 
wpłynęło na strukturę współczesnych rodzin i sposób postrzegania dzieciń-
stwa oraz zmieniło oczekiwania rodzin wobec dzieci (Mańkowska, 2016). 

Przykład drugi. Socjalizacja w japońskim przedszkolu.
Poszukiwanie sposobów na harmonię pomiędzy światem człowieka 

a światem przyrody, egzystencją jednostki a bytem społecznym jest charaktery-
styczne dla kultury japońskiej. Postawa pokory wobec sił natury została niejako 
wymuszona na Japończykach poprzez ich egzystencję w trudnym środowisku 
przyrody. Podejście to przeobraziło się w swoisty cel socjalizacji, jakim jest dą-
żenie do harmonijnego kształtowania relacji społecznych. Podstawowym prze-
kazem socjalizacyjnym w japońskim przedszkolu jest nauczenie dziecka, iż jest 
jednym z wielu dzieci mających prawo do uwagi ze strony innych osób. To 
oznacza, że należy być wrażliwym na potrzeby innych. Zachowania takie są 
prezentowane jako bardzo wartościowe i nagradzane społecznie (Boroń, 2011).
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2.  Formy organizacji współczesnych systemów szkolnych 
i opiekuńczych

Współczesne systemy edukacyjne posiadają określone struktury, któ-
re są porównywalne w skali światowej. Błędnym byłoby stwierdzenie, że 
struktury systemów edukacyjnych wyglądają identycznie we wszystkich 
krajach świata. Bliższe spojrzenie na organizację poszczególnych systemów 
edukacyjnych pozwala zauważyć mnogość rozwiązań strukturalnych. Ana-
liza różnic i podobieństw systemów edukacji jest przedmiotem międzyna-
rodowych badań porównawczych, mieszczących się w obszarze pedagogiki 
porównawczej. 

W wąskim, potocznym rozumieniu, narodowy system edukacji utożsamia 
się z funkcjonującym na danym terytorium układem instytucji edukacyjnych, 
zorganizowanych na poszczególnych poziomach kształcenia i oddzielonych 
od siebie programowo. Spoglądając jednak szerzej, zauważymy, że system 
edukacji, to nie tylko ów „trzon”, czyli instytucje edukacyjne (szkoły i inne 
placówki, powołane do kształcenia wychowania i opieki). Większa część 
systemu edukacji, niczym góra lodowa, pozostaje ukryta dla niezorientowa-
nego w jego politycznych i kulturowych meandrach obserwatora. To, czego 
na pierwszy rzut oka nie widać, to przede wszystkim polityka edukacyjna, 
oparta na zróżnicowanych (w zależności od opcji politycznej) celach, defi-
niująca misję edukacji i łącząca ją z szerszą wizją przyszłego rozwoju społe-
czeństwa. Istotna, choć równie mało widoczna, jest struktura administracyjna 
systemu edukacji, porządkująca prawno-organizacyjne funkcjonowanie in-
stytucji edukacyjnych, m.in. poprzez rozdział kompetencji do ich zarządzania 
oraz ustalenie mechanizmów finansowania podejmowanych przez nie dzia-
łań. Nie mniej ważnym elementem systemu edukacji jest struktura naucza-
nia, obejmująca właściwe dla danego terytorium zorganizowanie poziomów 
kształcenia oraz odpowiadające danemu poziomowi kształcenia programy, 
metody i style nauczania. To właśnie do owego strukturalnego zorganizowa-
nia poziomów kształcenia, czyli podziału na szkolnictwo podstawowe, śred-
nie i wyższe, a także odpowiadających poszczególnym poziomom ram pro-
gramowych, odwołuje się – sygnalizowane na początku paragrafu – wąskie 
rozumienie systemu edukacji. Można je również nazwać systemem szkol-
nym – hierarchiczną organizacją instytucji edukacyjnych (głównie szkół), 
opartą na tradycyjnym przejściu rozwojowym między szkołą podstawową, 
średnią a wyższą (Cylkowska-Nowak, 2004, s. 367).

Zanim przyjrzymy się zróżnicowaniu struktur systemów szkolnych 
w rożnych krajach, warto zapoznać się z narzędziem statystycznym, stworzo-
nym z myślą o efektywnym międzynarodowym porównywaniu narodowych 
systemów edukacji.
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Tabela 1. Porównanie Międzynarodowych Standardów Klasyfikacji Wykształcenia 
(ISCED) z lat 1997 i 2011

ISCED 1997 ISCED 2011
– ISCED 01 – edukacja wczesnoszkolna dla 

dzieci poniżej 3 roku życia
ISCED 0 ISCED 02 – edukacja przedszkolna
ISCED 1 – kształcenie podstawowe ISCED 1 – kształcenie podstawowe
ISCED 2 – kształcenie średnie I stopnia ISCED 2 – kształcenie średnie I stopnia
ISCED 3 – kształcenie średnie II stopnia ISCED 3 – kształcenie średnie II stopnia
ISCED 4 – kształcenie policealne ISCED 4 – kształcenie policealne
ISCED 5 – kształcenie wyższe, podzielone 
na dwie podkategorie: 5A (dyplom licencjata 
i magistra) i 5B (dyplomów szkoły wyższej 
o wymiarze praktycznym, zdobyty w cza-
sie krótszym niż 3 lata), wyodrębnione na 
podstawie długości trwania kształcenia, 
teoretycznego bądź praktycznego wymiaru 
programu i pozycji dyplomu w narodowej 
strukturze kwalifikacji)

ISCED 5 – kształcenie wyższe – krótki cykl 
(umożliwia statystyczny pomiar zawodo-
wych i ogólnych programów kształcenia 
w ramach tego tzw. „pierwszego dyplomu” 
szkoły wyższej)

ISCED 6 – studia doktoranckie/inne odpo-
wiednie

ISCED 6 – kształcenie wyższe – studia licen-
cjackie

– ISCED 7 – kształcenie wyższe – studia magi-
sterskie

– ISCED 8 – studia doktoranckie/inne odpo-
wiednie

Źródło: opracowanie własne Hildebrandt-Wypych na podstawie ISCED 2011, s. 17-18. 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia (International 
Standard Classification of Education – ISCED), to taksonomia, opracowywana 
przez UNESCO od lat 70. XX wieku i wprowadzona ostatecznie w 1997 r., 
będąca podstawą gromadzenia porównywalnych międzynarodowych sta-
tystyk szkolnictwa. Definiuje ona i klasyfikuje programy edukacyjne na po-
szczególnych poziomach kształcenia. Innymi słowy, jest to system służący 
do gromadzenia, zestawiania i analizowania statystyk dotyczących edukacji 
porównywalnych na szczeblu międzynarodowym. Od 2014 r. struktury naro-
dowych systemów edukacji porządkowane są w oparciu o nową ISCED 2011, 
wyróżniającą aż 8 poziomów kształcenia, głównie z uwagi na reformę boloń-
ską szkolnictwa wyższego i konieczność uwzględnienia większego zróżni-
cowania edukacji na poziomie wyższym. Porównanie dawnej i obecnie obo-
wiązującej klasyfikacji zawiera tabela 1. Przyjęta klasyfikacja jest przykładem 
i jednocześnie wyrazem pewnej uniformizacji szkół. Warto jednak nadmienić, 
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że tego rodzaju ujednolicające działania nomenklaturowe budzą wątpliwo-
ści i nierzadko są przedmiotem krytyki, bo czy można w jednej klasyfikacji 
uchwycić wielość form organizacji systemów edukacyjnych? Niemniej taka 
klasyfikacja pomaga w prowadzeniu różnego typu badań porównawczych, 
organizowanych przez Bank Światowy czy OECD, które przygotowują na-
rzędzia do monitoringu i ewaluacji efektywności systemów edukacji w róż-
nych krajach. Przyjrzyjmy się zatem, jak mogą być współcześnie zorganizo-
wane systemy szkolne, inaczej – struktury narodowych systemów edukacji 
(w wąskim znaczeniu pojęcia). W dokumentach europejskich, gromadzonych 
w ramach biura informacji o edukacji EURYDICE (eurydice.org.pl), odnaj-
dziemy ryciny, diagramy i dane dotyczące tego, jak szczegółowo prezentują 
się struktury systemów. 

a) Pierwszy etap opieki i nauki organizowanej w instytucjach

Dla współczesnego człowieka edukacja na poziomie podstawowym oraz 
ponadpodstawowym jest stałym elementem biografii. Większość ludzi na 
świecie spędza w szkole od dziewięciu do dwunastu lat obowiązkowej na-
uki, po drodze wybierając najodpowiedniejsze, obowiązujące w danym kraju 
warianty nauki. 

Zwyczajowo, za pierwszy etap kształcenia w większości krajów na świe-
cie uważa się edukację na poziomie szkoły podstawowej ISCED 1. Najnow-
sza klasyfikacja ISCED pokazuje jednak, że światowe organizacje, takie jak 
OECD, UNESCO czy UNICEF, zalecają kompleksowe podejście do usług 
opiekuńczych i wychowawczych już od pierwszych lat życia – tzw. wczesnej 
opieki i edukacji/wczesnodziecięcej edukacji (z j. ang. Early Childhood Edu-
cation and Care – ECEC – dalej będziemy stosować skrót WEiO od wczesnej 
edukacji i opieki). Od pewnego czasu, zarówno na świecie, jak i w Europie, 
w kręgach polityków można zaobserwować rosnące zainteresowanie podno-
szeniem jakości życia dziecka w pierwszych jego latach oraz znaczące zmiany 
na rynku pracy, gdzie kobiety po urodzeniu dziecka, coraz częściej stosunko-
wo w krótkim czasie wracają do pracy. Badania nad wpływem wczesnej edu-
kacji na dalsze funkcjonowanie poznawcze i społeczne dzieci prowadzone 
są od wielu lat, jednak większość z nich dotyczy Stanów Zjednoczonych. Na 
terenie Europy nie przeprowadzono dotychczas longitudinalnych, biorących 
pod uwagę duże grupy dzieci, badań wpływu wczesnych programów edu-
kacyjnych na późniejsze ich funkcjonowanie w szkole i w życiu dorosłym. 
Wymaga to dużych nakładów finansowych i wieloletniego zaangażowania 
licznych zespołów badawczych. Zastane badania wskazują, iż inwestycje we 
wczesną edukację i kształcenie ustawiczne (kształcenie przez całe życie, tzw. 
life long learning – począwszy od dnia narodzin), przynoszą znaczące korzy-
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ści jednostkowe, społeczne, jak i ekonomiczne (EACEA, 2009). Warto w tym 
miejscu krótko przedstawić na czym polegają główne różnice w systemie 
WEiO nad dziećmi w świecie na poziomie ISCED 01 i 02.

Najczęściej spotykaną formą WEiO jest system dwuetapowy, a podział 
występuje na podstawie wieku dzieci, 0-3 oraz 3-6 lat. Moment zakończe-
nia wczesnej edukacji jest związany z wiekiem rozpoczęcia edukacji szkolnej. 
Usługi w systemie dwuetapowym są świadczone w odrębnych placówkach 
dla młodszych i starszych dzieci. Odpowiedzialność za zarządzanie, regu-
lowanie i finansowanie poszczególnych placówek wczesnej edukacji i opie-
ki leży w kompetencjach różnych ministerstw. W Polsce na przykład żłobki 
znajdują się pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, przedszkola natomiast podlegają – Ministerstwu Edukacji Narodowej. 
Taki podział wpływa między innymi na sposób finansowania, zarządzania 
i dostępności miejsc w placówkach. Wytyczne edukacyjne dotyczą zazwyczaj 
usług dla starszych dzieci. Wymogi w zakresie kwalifikacji kadry również są 
zróżnicowane w zależności od typu usług – zazwyczaj pracę z dziećmi w wie-
ku 3-6 podejmuje kadra posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe. Wa-
runki dostępu mogą się także znacznie różnić, zazwyczaj starsze dzieci mają 
ustawowe prawo do korzystania z usług (w systemie całodziennym lub pobyt 
dzienny, bezpłatny lub płatny), a młodsze nie. Systemy dwuetapowe, zawie-
rające wszystkie elementy wymienione powyżej, działają w następujących 
krajach: Belgia (wspólnota niemieckojęzyczna i flamandzka), Republika Cze-
ska, Włochy, Cypr, Luksemburg, Polska i Słowacja. Istnieją także kraje, gdzie 
nie wszystkie wymienione cechy WEiO systemu dwuetapowego występują. 

Obok systemu WEiO dwuetapowego istnieje system jednoetapowy, tzw. 
system zintegrowany, jednolity (z j. ang. unitary system). Charakteryzuje się tym, 
że usługi WEiO nad wszystkimi dziećmi w wieku przedszkolnym są świad-
czone w jednej placówce. Nie ma przerw ani konieczności przejścia z jednej 
placówki do kolejnej aż do momentu, kiedy dzieci pójdą do szkoły podstawo-
wej. Najczęściej jedno ministerstwo jest odpowiedzialne za zarządzanie, regu-
lowanie i finansowanie instytucji wczesnej edukacji i opieki. Edukacja i opieka 
nad małymi dziećmi uważana jest za część wczesnej edukacji, a wytyczne edu-
kacyjne obejmują cały etap WEiO (wiek dzieci 0-6). Jednolite placówki WEiO 
są zarządzane przez jeden zespół odpowiedzialny za dzieci w każdym wieku, 
a personel pracujący z nimi musi posiadać takie same kwalifikacje (zazwyczaj 
ukończone studia wyższe). Ponadto ustawowe prawo do wczesnej edukacji 
i opieki lub nieodpłatne usługi są zapewnione również dla bardzo małych dzie-
ci. Takie systemy działają głównie w krajach skandynawskich, nadbałtyckich, 
w Chorwacji oraz na Słowenii. Liczne badania, prowadzone nad efektywnością 
tego systemu, pokazały, że system zintegrowany jest najskuteczniejszy (Sadow-
ska, 2018; zob. też: Brzezińska, Czub, 2012). W tych systemach WEiO nierzad-
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ko realizuje się tzw. roczne przygotowanie do szkoły, które odbywa się przy 
szkołach podstawowych, a celem zajęć jest nauka życia szkolnego – przygoto-
wanie dzieci do funkcjonowania w szkole (taki model funkcjonuje w Szwecji). 
Niektóre kraje, szczególnie te z autonomicznymi obszarami na terenie państwa  
(np. w Niemczech), stosują modele mieszane. Oznacza to, że w jednym pań-
stwie spotykane są systemy dwuetapowe oraz jednoetapowe. 

b) Szkoła podstawowa 

Edukacja na poziomie szkoły podstawowej (ISCED 1) zazwyczaj rozpo-
czyna się w wieku 6 lub 7 lat i stanowi pierwszy etap formalnego kształcenia. 
Wiek rozpoczęcia edukacji podstawowej jest uzależniony od przyjętej formy 
WEiO (w tym obowiązującego programu nauczania) i zawsze stanowi jego 
kontynuację. W polskim systemie do jednej klasy uczęszczają dzieci urodzo-
ne w tym samym roku kalendarzowym, w Australii np., na niektórych obsza-
rach, nabór do jednej klasy obejmuje dzieci, które ukończyły 5 rok życia do 
końca lipca danego roku. 

W większości krajów na świecie edukacja na poziomie szkoły podstawo-
wej jest obowiązkowa. Oznacza to, że dziecko ma obowiązek nauki do czasu 
aż wkroczy w określony wiek. Zazwyczaj okres trwania obowiązku nauki po-
krywa się z minimalnym wiekiem podejmowania pracy (co reguluje obowią-
zujące prawo w danym kraju, tzw. minimalny wiek zatrudnienia). Obowią-
zek nauki może być realizowany w placówkach oświatowych lub w domu, 
poprzez tzw. nauczanie domowe (z j. ang. homeschooling). Celem tego etapu 
kształcenia jest wyposażenie dzieci w pewien zasób wiedzy i kompetencji, 
niezbędny do kolejnych etapów kształcenia. Uczniowie na tym etapie pracują 
po raz pierwszy w systemie, w którym przekazywane są określone treści na 
podstawie lokalnych programów nauczania (z j. ang. curriculum). Edukację 
podstawową często nazywa się szkołą powszechną, a więc przyjmuje się, że 
wszyscy uczniowie otrzymują podobny zestaw kompetencji, który jest pod-
stawą dla dalszej nauki. Wielokrotnie, w trakcie edukacji dzieci szkolne są 
poddawane ocenianiu wewnętrznemu oraz egzaminom zewnętrznym, które 
sprawdzają, w jakim stopniu uczniowie przyswoili określone umiejętności, 
kompetencje i wiedzę. 

c) Szkolnictwo średnie 1. i 2. stopnia oraz edukacja zawodowa

Jeśli przyjrzymy się szkolnictwu średniemu 1. i 2. stopnia oraz edukacji 
zawodowej w poszczególnych państwach, dostrzeżemy różnorodność orga-
nizacji szkół i wielość rozwiązań w ramach istniejących praktyk edukacyj-
nych. Instytucje, placówki edukacyjne wchodzące w skład struktury syste-



Część I   Edukacyjny świat dziecka24

mu oświaty, edukacji w danym państwie zapewniają kształcenie formalne 
uczniów w pełnym wymiarze godzin „w systemie zaprojektowanym jako cią-
gła ścieżka edukacyjna” (UNESCO, 2012, s. 11). Z reguły warunkiem podjęcia 
edukacji na poziomie średnim 1. stopnia ISCED 2 jest ukończenie edukacji na 
poziomie podstawowym ISCED 1. Dla przykładu, w polskim systemie szkol-
nictwa przed zmianą w 2017 roku, szkołą średnią 1. stopnia było gimnazjum. 
Szkolnictwo średnie 1. stopnia jest częścią edukacji obowiązkowej, którą każ-
dy uczeń jest zobligowany ukończyć. Według definicji ISCED, szkolnictwo 
średnie 1. stopnia kończy kształcenie na poziomie podstawowym i charak-
teryzuje się większą orientacją na przedmioty prowadzone przez nauczycieli 
specjalistów. Programy kształcenia mogą mieć charakter ogólny lub zawodo-
wy, jednak takie rozwiązania nie są powszechne. Kształcenie na tym pozio-
mie zwykle trwa 3 lata (OECD, 2017, s. 19). 

Warto wspomnieć, iż w różnych krajach europejskich stosuje się róż-
ne rozwiązania dotyczące przejścia z poziomu kształcenia podstawowe-
go (z j. ang. primary education ISCED 1), na poziom kształcenia średniego 1. 
stopnia (z j. ang. lower secondary education ISCED 2). Możemy wyróżnić trzy 
zasadnicze modele struktur systemów szkolnych, wyrobione na podstawie 
kryterium orientacji szkolnej, inaczej – progów i mechanizmów selekcyjnych, 
pojawiających się w trakcie trwania kształcenia obowiązkowego. Pierwszym, 
najmniej obecnie rozpowszechnionym, choć historycznie najwcześniejszym, 
jest model oparty na idei wczesnej orientacji szkolnej i selekcji uczniów do 
różnych typów szkół średnich 1. stopnia już po szkole podstawowej. Wspól-
ną podstawą programową objęte jest kształcenie na poziomie ISCED 1, a już 
na poziomie ISCED 2 uczniowie przechodzą do szkół o odmiennych profi-
lach kształcenia (ogólnym, ogólno-zawodowym bądź stricte zawodowym), co 
wiąże się ze zróżnicowaniem programowym ścieżek kształcenia. Tego typu 
tradycyjna, wczesnoselekcyjna struktura szkolna występuje m.in. w Niem-
czech, Austrii oraz Szwajcarii. Kolejny model struktury systemu szkolnego 
odrzuca ideę wczesnej selekcji doszkolnej w okresie trwania kształcenia obo-
wiązkowego. Mimo przejścia instytucjonalnego między szkołą podstawową 
a średnią 1. stopnia, uczniowie kontynuują edukację na poziomie ISCED 2 
w jednym typie szkoły, w oparciu o wspólny dla wszystkich program kształ-
cenia ogólnego. Pierwszy próg selekcji doszkolnej, czyli przejście do zróżni-
cowanych programowo ścieżek kształcenia ogólnego bądź zawodowego, ma 
miejsce dopiero na poziomie ISCED 3 (szkół średnich 2. stopnia). Model ten, 
zwany strukturą o jednolitej orientacji szkolnej, jest najbardziej rozpowszech-
niony i występuje zarówno w Europie (m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Włoszech czy Portugalii), jak i świecie (m.in. w Korei Południowej, 
Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii) (Kołaczek, 2000; 
Cylkowska-Nowak, 2004). Ostatni, najbardziej progresywny model organiza-
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cji systemu szkolnego, to struktura jednolita, nie tylko rezygnująca z selekcji 
doszkolnej w trakcie trwania obowiązku szkolnego, ale i znosząca przejście 
instytucjonalne między poziomami ISCED 1 i 2. Scalenie szkoły podstawowej 
i średniej 1. stopnia, w połączeniu z automatyzmem promocji oraz brakiem 
orientacji szkolnej na dwóch pierwszych etapach kształcenia, czyni ze struk-
tury jednolitej najbardziej postępową, otwartą i respektującą zasadę równości 
szans edukacyjnych organizację szkolnictwa obowiązkowego. To rozwiąza-
nie strukturalne jest swoistym „znakiem firmowym” edukacji w krajach skan-
dynawskich (Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii), choć historycznie 
najwcześniej pojawiło się w latach 50. XX wieku w państwach socjalistycz-
nych (m.in. w ZSRR, NRD, Polsce, w Czechosłowacji i na Węgrzech). Obec-
nie jednolita struktura, oprócz Skandynawii, występuje również w rejonie 
Bałkanów (m.in. w Chorwacji, Słowenii i Czarnogórze), w Estonii, Czechach, 
na Słowacji, na Węgrzech. Polska edukacja obowiązkowa, w ramach restruk-
turyzacji szkolnictwa, od 1 września 2017 roku zmienia strukturę z mode-
lu „6+3” (szkoła podstawowa + gimnazjum) na 8-letnią szkołę podstawową 
(EURYDICE, 2018). Na tym poziomie edukacji poszczególne kraje organizują 
również kształcenie specjalne, które obejmuje placówki edukacyjne dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przykładowo dla uczniów niewi-
domych i niedowidzących lub dla uczniów niesłyszących, lub dla uczniów 
wybitnie utalentowanych. Wśród krajów europejskich Włochy i Norwegia 
jako pierwsze powołały legislacyjnie usankcjonowany inkluzyjny (integracyj-
ny) system szkolny, gdzie dzieci w normie i dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi wspólnie się uczą. Rozwiązania zastosowane w tych krajach 
stały się przyczynkiem do powstania ogólnoświatowych idei dotyczących in-
kluzji w edukacji (Nes, Demo, Ianes, 2018, s. 111-129). 

Szkoła średnia 2. stopnia (ISCED 3 – z j. ang. upper secondary education) cha-
rakteryzuje się kształceniem o wyższym zakresie specjalizacji – oferuje kształ-
cenie o charakterze ogólnym lub zawodowym, a czas jej trwania wynosi za-
zwyczaj 3 lata (OECD, 2017, s. 19). Każdy z krajów prowadzi edukację średnią 
2. stopnia, lecz zakresy kształcenia, sposób organizacji tych placówek i sama 
terminologia z nimi związana jest zazwyczaj unikalna i charakterystyczna 
dla tradycji edukacyjnej danego kraju oraz obowiązującego języka. Różny jest 
również dostęp do poszczególnych placówek edukacyjnych. Jak zaznaczyła 
Agnieszka Gromkowska-Melosik (2015), „[…] we współczesnych neolibe-
ralnych społeczeństwach zdecydowanie następuje w szkolnictwie «powrót 
do elitarności» […]. To wyższa szkoła średnia – niekiedy wręcz w decydu-
jącym stopniu – wyznacza przyszłe szanse edukacyjne i społeczne młodych 
ludzi […]” (s. 7). Dane statystyczne, zawarte w publikacji OECD z 2017 r. 
 wskazują, iż według przewidywań na podstawie dotychczasowych tendencji, 
w większości krajów OECD większość uczniów podejmie edukację w ramach 
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kształcenia ogólnego. Średnio 54% ukończy kształcenie na poziomie szkoły 
średniej 2. stopnia w ciągu całego swojego życia, a 52% dokona tego przed 
ukończeniem 25 roku życia, natomiast wykształcenie zawodowe uzyska 44% 
populacji (36% przed ukończeniem 25 roku życia). Mniej uczniów podejmie 
edukację zawodową i mniejszy odsetek uczniów uzyska wykształcenie zawo-
dowe w stosunku do całej populacji uczących się (OECD, 2017, s. 56). 

d) Szkolnictwo wyższe

Absolwenci szkoły średniej 2. stopnia mają do wyboru szkoły policealne 
(ISCED 4, z j. ang. post-secondary non-tertiary education) oferujące programy 
kształcenia ogólnego lub zawodowego lub rozpoczęcie edukacji na poziomie 
trzeciego stopnia – w szkołach wyższych. Typy szkół wyższych są zróżni-
cowane w zależności od danego kraju (World Bank, 2017). Definicja Banku 
Światowego mianem szkolnictwa wyższego (z j. ang. tertiary education, higher 
education) określa wszystkie szkoły policealne, uczelnie publiczne i prywatne 
(uniwersytety), szkoły wyższe (college), techniczne instytucje szkoleniowe 
i szkoły zawodowe (z j. ang. vocational schools). Bank Światowy (2018) pod-
kreśla również, że „[…] dobrze wykształceni ludzie mają większe szanse na 
zatrudnienie, wyższe zarobki i lepiej radzą sobie z szokami gospodarczymi” 
(s. 1). Według UNESCO „szkolnictwo wyższe opiera się na szkolnictwie śred-
nim, zapewniając kształcenie w wyspecjalizowanych dziedzinach edukacji. 
Ma na celu naukę na wysokim poziomie złożoności i specjalizacji. Szkolnic-
two wyższe obejmuje szeroko pojętą edukację akademicką, ale obejmuje tak-
że zaawansowane kształcenie zawodowe lub profesjonalne” [...] (UNESCO, 
2012, s. 46). Uniwersytety i szkoły wyższe na całym świecie rywalizują o co-
raz wyższe miejsca w różnorodnych rankingach, biorących pod uwagę różne 
parametry, wśród których jakość badań naukowych i jakość kształcenia mają 
największe znaczenie. Uzyskanie wysokiej lokaty jest gwarantem otrzymania 
wysokich subwencji na badania naukowe oraz realizację kształcenia na naj-
wyższym poziomie. Ukończenie elitarnego uniwersytetu lub szkoły wyższej 
również przekłada się na możliwość podjęcia wymarzonej pracy na najważ-
niejszych stanowiskach na świecie. Jednym z ogłoszonych niedawno rankin-
gów jest ten przeprowadzony przez brytyjską firmę analityczną Quacquarelli 
Symonds (QS), która przeanalizowała dane zebrane z 1000 najlepszych uni-
wersytetów, biorąc pod uwagę rozpoznawalność, efekty pracy uniwersyte-
tów w poszczególnych dziedzinach nauki, szanse absolwentów na rynku pra-
cy, liczbę cytowań prac naukowych wraz z ich wpływem na sferę społeczną. 
Analizowanym czynnikiem były również efekty pracy naukowców. Dowie-
dziono, że wśród najlepszych szkół wyższych na świecie przodują uczelnie 
amerykańskie (FORBES, 2018).
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3.  Wpływ ideologii na systemy szkolne

Od czasu powstania współczesnych państw narodowych ideologia od-
grywała istotną rolę w formułowaniu zasad polityki wielu dziedzin ży-
cia publicznego: ekonomii, technologii, ale także nauki i edukacji. Polityka 
oświatowa oraz programy i praktyczne działania edukacyjne, które wynikają 
z narzuconej przez decydentów politycznych ideologii edukacji mają bezpo-
średni wpływ na nauczanie. Ideologia jako konkretna postawa światopoglą-
dowa, która zawiera w sobie pewien model obywatela – ideologiczny portret 
osoby, która spełnia pożądane kryteria jest dobrym sposobem na reprodu-
kowanie czy formowanie osób o preferowanych cechach w instytucjach pu-
blicznych, w ramach realizacji powszechnego obowiązku nauki lub edukacji 
(różnie definiowanego w państwach na świecie). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji dotyczących po-
jęcia „ideologia”. Zaczynając od tych klasycznych (Hannah Arendt, Antonio 
Gramsci, Władimir Lenin, Karl Mannheim), przechodząc do współczesnych 
interpretacji samego zjawiska ideologii (Slavoj Žižek, Andrew Heywood). 
Większość definicji sugeruje jednak, że jest to termin wieloznaczny, który 
przedmiotowo bywa odnoszony do idei, przekonań, dążeń, wartości, świato-
poglądów, religii, filozofii politycznych, moralnych uzasadnień, stanowi więc 
w konsekwencji rodzinę pojęć (Czech-Włodarczyk, 2012, s. 15). Jedną z naj-
bardziej pojemnych definicji wydaje się być definicja zaproponowana przez 
Terrego Eageltona, który definiuje ideologię jako: „zbiór znaczeń i wartości 
kodujący pewne interesy związane z konkretną siłą społeczną… które prowa-
dzą do unifikacji, są zorientowane na działanie, racjonalizujące, legitymizu-
jące, uniwersalizujące i naturalizujące” (Eagelton, 2007, s. 45) i należy dodać, 
że celem nadrzędnym tak rozumianej ideologii jest reprodukcja więzi spo-
łecznych potrzebnych dla ustanowienia konkretnego układu sił społecznych. 
Ideologia nie posiada mocy zmuszania ludzi do działania w określony spo-
sób, nie jest także fałszywą świadomością, którą narzuca się ignoranckiemu 
społeczeństwu. Warto zatem podkreślić, że: „ideologia, zwłaszcza jeśli jest 
narzucona przez grupę dominującą, czyli jeśli stanowi oficjalną wykładnię, 
wywiera bezpośredni wpływ na edukację, głównie na kształcenie w szkołach, 
w następujący sposób:

1.  kształtuje zasady polityki edukacyjnej, formułuje oczekiwania, wyzna-
cza standardy osiągnięć i cele kształcenia,

2.  za pośrednictwem środowiska szkolnego przekazuje i utrwala pewne 
postawy i wartości,

3.  za pośrednictwem programu nauczania, który stanowi oficjalny i jasno 
sprecyzowany program realizowany przez szkołę, promuje wybrane 
i pożądane umiejętności oraz wiadomości” (Gutek, 2003, s. 155). 
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Zatem, jeśli ideologia ma wpływ na edukację, to uzasadnione jest posłu-
giwanie się pojęciem „ideologia edukacji”, które Teresa Hejnicka-Bezwiń-
ska definiuje w następujący sposób: „poglądy grup społecznych na temat 
edukacji, wyrażające ich interesy i dążenia edukacyjne. Wyodrębnione one 
mogą być według różnych kryteriów: 1) kryterium klasowego (arystokra-
tyczna – burżuazyjna – proletariacka); 2) stosunku do zmiany społecznej 
(konserwatywne – progresywne); 3) orientacji teoretycznej (psychologiczne – 
socjologiczne – kulturowe); 4) roli jednostki i grupy społecznej (indywidu-
alistyczne – kolektywistyczne); 4) podmiotu (pajdocentryczne – autorytar-
ne); 5) stosunku do tzw. «szkoły tradycyjnej» (konserwatywne – liberalne);  
6) stosunku do idei równości (elitarystyczne – egalitarne) i inne. Współcze-
śnie ważnym przedmiotem badań są konkretne, co do miejsca i czasu histo-
rycznego «polityki oświatowe» realizowane przez poszczególne państwa. Ich 
efektem są rekonstrukcje ideologii edukacyjnych” (Hejnicka-Bezwińska, 2008, 
s. 477). Kazimierz Przyszczypkowski uważa, że pojęcie „ideologia edukacji” 
zastąpiło używane wcześniej przez badaczy pojęcie „filozofia edukacyjna”, 
z tym, że ideologie mają bardziej skonkretyzowany charakter niż większość 
systemów filozoficznych, są też bardziej związane z polityką i moralnością 
(Przyszczypkowski, 1999, s. 16). 

Mirosław Szymański w książce pt. „Studia i szkice z socjologii eduka-
cji” dokonał opisu i klasyfikacji ideologii, które aktualnie kształtują my-
ślenie o oświacie we współczesnych państwach europejskich. Wyliczył on 
następujące nurty: neokonserwatyzm, neoliberalizm i nurt demokratyczny, 
przybierający formę radykalizmu. Aby móc jednak ocenić, do którego nur-
tu ideologicznego zaklasyfikować konkretną wypowiedź odnoszącą się do 
edukacji trzeba: „[…] jednocześnie umieć przebić się przez złudne, choć 
niejednokrotnie bardzo chwytliwe tezy propagandy” (Szymański, 2006, 
s. 65). Także inni znani polscy pedagodzy, jak chociażby Bogusław Śliwer-
ski czy Kazimierz Przyszczypkowski wyszczególniają te trzy ideologie, 
które, ich zdaniem, wywierają największy wpływ na współczesną rzeczy-
wistość edukacyjną. Powołując się na Rolanda Meighana (1993) i Williama 
F. O’Neilla (1981), można przedstawić główne pola problemowe ideologii 
edukacyjnych, które stanowią doskonały przyczynek do badań nad tymi 
ideologiami. Ideologie edukacyjne odnoszą się zatem do takich obszarów, 
jak: wartości; cele wychowania i kształcenia; cechy charakterystyczne pro-
cesu wychowania; cechy charakterystyczne procesu kształcenia; rola wy-
chowawcy, nauczyciela; rola wychowanka, ucznia; specyficzne metody 
i techniki edukacji; waga instytucji i grup w wychowaniu i kształceniu; 
określone problemy współczesnego wychowania i kształcenia; zalecane 
sposoby radzenia sobie ze wcześniej zdefiniowanymi problemami wycho-
wania i kształcenia. 
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Poniżej wskazano kilka bardzo wyrazistych przykładów oddziaływania 
trzech wymienionych wcześniej ideologii na systemy szkolne. Obecnie he-
gemoniczną pozycję w świecie zajmuje ideologia neoliberalna, wedle której 
formułuje się poszczególne działy gospodarki państw kapitalistycznych, 
a której wyznaczniki, to przede wszystkim: „indywidualizm, wolność wy-
boru, społeczeństwo rynkowe, leseferyzm, minimalizacja ingerencji rządu 
w gospodarkę, silna władza w sferach pozagospodarczych, społeczny auto-
rytaryzm, dyscyplina, hierarchia i podporządkowanie, a także kult narodu” 
(Sinha, 2009, s. 261). Hasła te znajdują wydźwięk w dokumentach progra-
mowych UE, takich jak np. „Strategia Europa 2020”, ale, co ważniejsze, są 
także obecne w politycznym, a zwłaszcza edukacyjnym dyskursie toczącym 
się w państwach członkowskich UE. Przykładów na oddziaływanie ideologii 
neoliberalnej w gospodarce UE, a w szczególności zastosowania rozwiązań 
ekonomicznych i politycznych w polityce edukacyjnej państw członkowskich 
jest wiele, na przykład: podkreślanie ekonomicznego aspektu, jaki pełnić ma 
edukacja – zapewniając wykształcenie wykwalifikowanej siły roboczej, zdol-
nej do konkurowania na wolnym rynku pracy. Według ideologii neoliberal-
nej reformy w edukacji miały być przeprowadzone według ekonomicznych 
priorytetów, takich jak: redukcja kosztów, podniesienie wydajności kształce-
nia, usprawnienie pomiaru jakości kształcenia i usprawnienie sprawozdaw-
czości z działalności edukacyjnej. 

Inną, równie mocno oddziaływującą na współczesne systemy edukacji 
ideologią, jest neokonserwatyzm, który jako modyfikacja konserwatyzmu – 
hołduje ideom (poglądom, przekonaniom, wartościom), takim jak: etnocen-
tryzm, głęboki patriotyzm, proreligijność, naród i religia – jako wartości 
najwyższe, idealizacja oraz kult przeszłości, nieufność wobec współczesno-
ści, wyznawanie wartości tradycyjnych, zhierarchizowany system wartości. 
Kierunek ten bardzo wysoko sytuuje edukację, ponieważ jest ona niezbędna 
do zapewnienia dobrobytu, rozwoju gospodarczego, przede wszystkim zaś 
do ochrony i utrwalenia moralnych wartości życia. Podstawowym celem 
edukacji neokonserwatywnej jest moralność i wspólnota kulturowa. O ja-
kości życia zbiorowego decyduje jego instytucjonalizacja – stąd przekona-
nie o doniosłej roli szkoły, społeczności lokalnej i rodziny, a także państwa. 
Zdaniem neokonserwatystów powinien zostać wprowadzony wspólny 
„trzon programowy”, który umożliwi wszystkim uczniom poznanie jedna-
kowego „zestawu wiedzy”, czyli odpowiednio dobranych pojęć, idei, fak-
tów, informacji. Ryszard Skawiński w swoim artykule prezentuje powyższe 
założenia neokonserwatystów, które podlegają zmasowanej krytyce, a są 
to m.in takie rozwiązania jak: wprowadzenie standardów programowych, 
które faworyzują wartości kultury europejskiej kosztem kultur mniejszości 
reprezentujących inne typy kultur; stosowanie powszechnych testów, które 



Część I   Edukacyjny świat dziecka30

sprowadzają edukację do kształcenia „pod testy”; faworyzowanie (nagra-
dzanie, wyższe finansowanie) szkół i nauczycieli lepiej wypadających w te-
stach, które wzmacnia i tak uprzywilejowane placówki elitarne, co pogłę-
biać może stratyfikację społeczną i naruszać fundamentalną dla demokracji 
ideę równości (Skawiński, 2008, s. 455).

Ostatni nurt, obecnie dominujący w systemach edukacji na świecie, to 
nurt radykalny, wyrazista postać nurtu demokratycznego, która nie wywo-
dzi się z ugruntowanych doktryn społeczno-politycznych, lecz bazuje na 
wynikach badań socjologów (nie tylko w zakresie edukacji) oraz ich opraco-
waniach teoretycznych, a także rozważaniach współczesnych pedagogów, 
politologów i filozofów. Nurt radykalny, to konglomerat idei edukacyjnych 
nie zawsze spójnych, a czasami nawet sprzecznych. Nurt radykalny przeja-
wia się w edukacji w hasłach: demokratyczna solidarność i stosunki oparte 
na wspólnocie obywatelskiej; rzeczywiste podnoszenie jakości pracy szko-
ły; troska o szkolnictwo publiczne; systemowe rozwiązywanie problemu 
nierówności społecznych; bezpłatna, dostępna dla wszystkich edukacja; 
planowa integracja społeczna; wychowanie jako adaptacja, kultywowanie 
wzorów i usuwanie napięć, ujednolicanie zachowań poprzez ich instytucjo-
nalizację; aprobata, odzew, akceptacja i szacunek jako normy wartościowa-
nia ludzkich działań i osiągnięć; kształtowanie w wychowankach krytycz-
nego myślenia; kształtowanie w uczniach (wychowankach) oporu wobec 
mechanizmów dominacji i nadużywania władzy; obrona praw oraz wspie-
ranie emancypacji wszelkich mniejszości; autonomia szkoły; szczególna rola 
nauczyciela jako wychowawcy oraz intelektualnego przewodnika uczniów 
(Skawiński, 2008, s. 448).

Na koniec warto postawić pytanie: czy możliwa jest „edukację bez 
ideologii”? Próbę wyjaśnienia podjęło wielu pedagogów, m.in.: Joanna 
Rutkowiak, Aleksander Nalaskowski, Teresa Hejnicka-Bezwińska, Stefan 
Wołoszyn i inni. Jak zaznacza Dominika Jagielska „występują różne podej-
ścia próbujące rozwiązać dylemat istnienia edukacji bez ideologii. Jedne 
wskazują na niemożność ich rozdzielenia, inne zaś na brak konieczności 
ich współwystępowania” (Jagielska, 2014). Jak słusznie zauważa Błażej 
Przybylski „Celem odpowiedniego skomponowania relacji pomiędzy edu-
kacją a polityką wysuwane są dwie alternatywne propozycje. Pierwsza 
głosi, iż edukacja musi uwolnić się od polityki i stać się całkowicie apo-
lityczna. Druga opcja przedstawia całkowicie przeciwny punkt widzenia: 
edukacja powinna być zaangażowana w budowanie i kształtowanie po-
staw politycznych. Nie może pozostać obojętna wobec wydarzeń i proce-
sów zachodzących wokół. Jednocześnie podkreślana jest jej neutralność, 
która – w przeciwieństwie do obojętności – nie oznacza bierności” (Przy-
bylski, 2015, s. 438). 
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4.  Ocenianie szkolne wskaźnikiem  
jakości edukacji

Obserwacja praktyki szkolnej, jak i wyniki badań, m.in. Józefy Bałacho-
wicz (2018), Doroty Klus-Stańskiej, Marii Szczepskiej-Pustkowskiej (2009), 
Doroty Klus-Stańskiej (2018), Renaty Michalak (2004), Elżbiety Misior-
nej, Renaty Michalak (2011), Alekandra Nalaskowskiego (2017) pokazują, 
że obecna szkoła nie stwarza w pełni uczniom warunków do aktywnego 
w nim uczestnictwa i to zarówno w procesie samego kształcenia, jak i stra-
tegii oceniania, które są silnie wtopione w założenia edukacji transmisyjnej. 
Nadal w wielu szkołach uwaga nauczyciela koncentruje się na organizo-
waniu, nadzorowaniu, kontrolowaniu i ocenie działań uczniowskich oraz 
nastawiona jest przede wszystkim na wykrywanie ich błędów, wad, nie-
zgodności i braków. A to z kolei kształtuje u uczniów postawę oczekiwania 
na wskazówki i instrukcje pochodzące z zewnątrz oraz pozbawia ich szans 
na budowanie kompetencji w zakresie wytwarzania własnej argumentacji, 
własnych strategii działania, dokonywania osobiście ważnych wyborów 
i podejmowania odpowiedzialnych decyzji (Klus-Stańska, 2018, s. 79). Ana-
liza informacji zwrotnych, jakie najczęściej otrzymują uczniowie w klasach 
I-III od nauczycieli podczas oceniania pokazuje, że zawierają one najczęściej 
wykaz potknięć i wskazują na nieprawidłowości w opanowaniu przez nich 
treści programowych oraz rejestr zachowań niezgodnych z nauczycielski-
mi oczekiwaniami. Większość tych komunikatów nie zwiera jakichkolwiek 
wskazówek dla uczniów i jest na tyle ogólnikowa (np. „staraj się więcej”, 
„popracuj jeszcze”, „stać cię na więcej”, „mógłbyś lepiej”, „ładnie, ale…” 
itp.), że uczniom trudno znaleźć rozwiązanie, podpowiedź, jakie działa-
nia należałoby podjąć, by osiągnąć oczekiwany rezultat. To powoduje, że 
dzieci czują się zagubione i zniechęcone, gdyż nie stwarza się im żadnych 
możliwości zniwelowania, usunięcia, naprawienia zaistniałej sytuacji. Jed-
nocześnie takie ogólnikowe stwierdzenia nieukazujące im mocnych stron 
i nierozniecające ich entuzjazmu, ciekawości, pasji, zapału dziecięcego nie 
zachęcają i nie motywują do podjęcia dalszych działań i wysiłku. Niepoko-
jące szczególnie jest i to, że kreatywność dzieci nie jest ani doceniana, ani 
nie jest podtrzymywana, a raczej jest wygaszana. Natomiast uczniowskie 
doświadczenia pokazują, że w toku nauki szkolnej dzieci z niej „wyrastają”, 
a w szkole liczy się adaptacja do narzuconych warunków, a nie kreatywne 
uczenie się (Bałachowicz, 2018, s. 160-161). 

Respektowanie psychopedagogicznych założeń oceniania wspierającego 
rozwój ucznia (Brzezińska, Misiorna, 1998) wymaga zmiany paradygmatu 
edukacji, a więc przejścia od nauczania do uczenia się i otwarcia na eduka-
cyjne priorytety orientacji humanistycznej. Konieczne zatem jest odejście od 
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matrycy polskiej metodyki nauczania w klasach I-III, a szczególnie takich jej 
symptomów, jak:

•  przekonanie, że zmiany w dziecku można dokładnie zaplanować, wy-
wołać i utrwalić poprzez odpowiednie zadania i polecenia nauczyciela 
podczas zajęć,

•  przywiązywanie dużej wagi do obserwowalnych zachowań uczniów, 
w których muszą krok po kroku demonstrować swoje operacje umysło-
we (między innymi formułowane przez nauczycieli cele operacyjne),

•  wyodrębnienie w treściach kształcenia małych kroków prowadzą-
cych od podziału na tematy poprzez etapy zajęć aż do ćwiczeń, zadań, 
a w nich kolejnych etapów, przez które uczeń musi przejść biernie 
i wiernie odtwarzając „po śladach” drogę nauczyciela,

•  przyjęcie założenia, że w tych samych sytuacjach zewnętrznych różni 
uczniowie osiągają te same wyniki, gdzie najczęściej wszyscy ucznio-
wie wykonują to samo, tyle samo, w tym samym czasie i w ten sam 
sposób,

•  stała kontrola każdej przejawianej przez ucznia czynności prowadzona 
w formie szczegółowych instrukcji nauczycielskich, czyli preferowanie 
strategii transmisyjnej, „zleceniowej”, a więc „po śladach”. Zatem moż-
na powiedzieć, że stosowanie powyższej filozofii edukacyjnej to przyję-
cie założenia, że wiedza akceptowana pochodzi z ustaleń zewnętrznych, 
a rozwój dziecka ujmowany jest liniowo i wzrostowo, gdzie każda za-
chodząca zmiana pod wpływem nauczyciela i zgodna z jego oczekiwa-
niami jest rozwojem. Natomiast brak zmiany lub zmiana inna, niż przez 
niego zaprojektowana, jest przyczyną niepokoju pedagogicznego i źró-
dłem uczniowskiej porażki. Ponadto, zakładanie, że rozwój wiązany jest 
ze spełnianiem mierzalnych standardów, czyli każda zmiana ma swoją 
widzialną i możliwą do zmierzenia postać, a zmiana, której wychwycenie 
jest niemożliwe „nie istnieje” i nie jest przedmiotem zainteresowania na-
uczyciela i szkoły (Klus-Stańska, Szczepska-Pustkowska, 2009, s. 49-50).

Powyższe doświadczenia zaprzeczają filozofii oceniania opisowego (Brze-
zińska, Misiorna, 1998, s. 12), którego zasadniczym celem było zapewnienie 
dziecku nowej perspektywy edukacyjnego rozwoju:

•  poprzez rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, opartej 
na realistycznej ocenie własnych możliwości,

•  poprzez zachęcanie do uczenia się metodą kolejnych prób i poszuki-
wań oraz gotowości do poprawiania własnych błędów,

•  poprzez rozwijanie poczucia sprawstwa, doświadczanie, iż poprzez 
własne działania można wpływać na to, co się dzieje wokół nas.

Zatem, przed takim ocenianiem stawiamy dwojakiego rodzaju cele: edu-
kacyjny, który ukazuje, jak daleko jest dziecko względem wymagań progra-
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mowych oraz cel rozwojowy, koncentrujący się na dynamice, jakości i kierun-
ku zmian zachodzących w dziecku w odniesieniu do jego indywidualnych 
możliwości (Brzezińska, Misiorna, 1998, s. 13).

Analizowane strategie oceniania uczniów w klasach I-III (Misiorna, Mi-
chalak, 2011) pokazują, że często w procesie oceniania nie respektuje się indy-
widualnych i specyficznych kompetencji, potrzeb, zainteresowań oraz oczeki-
wań dziecka. Szkoła w transmisyjnym klimacie nauczania, wciąż nie zauważa 
w procesie egzekwowania wiedzy zróżnicowania rozwojowego uczniów oraz 
licznych jego uwarunkowań środowiskowych. Jest to szczególnie widoczne 
teraz, gdy uwaga wszystkich skoncentrowana jest na standardach edukacyj-
nych, na realizacji programu, promującego wiedzę deklaratywną ucznia, a nie 
jego indywidualny rozwój. W strategiach oceniania nie dostrzega się zróżni-
cowanej indywidualności dziecka i jego indywidualnej strategii nabywania 
kompetencji. Nadal usiłuje się wtłoczyć uczniom jak najwięcej wiadomości 
gotowych do zapamiętania, które są przedmiotem zainteresowania nauczy-
ciela, a przede wszystkim szkoły „na mecie” oraz są punktem odniesienia do 
„uniwersalnych” standardów, a więc jednakowych dla wszystkich. W tym 
dopasowywaniu ucznia do programowego wzorca pomija się nie tylko indy-
widualność dziecka, ale też jego mentalne zaangażowanie, a więc myślenie, 
dociekliwość, innowacyjność, wyobraźnię, samodzielność intelektualną, ale 
też jego emocjonalno-motywacyjne funkcjonowanie. 

Co więcej, wpaja się im przekonanie, że sukcesem jest nauczenie się ogra-
niczonej ilości tych odpowiedzi od nauczyciela, a następnie prawidłowe po-
danie ich na sprawdzianach, dyktandach czy testach. Zapomina się więc, że 
większą wartość edukacyjną ma nawet niewprawne, samodzielne tworzenie 
własnych wyjaśnień, niż zrozumienie i powtórzenie najdoskonalszych wyja-
śnień nauczyciela (Klus-Stańska, Szczepska-Pustkowska, 2009, s. 486). 

Współczesna szkoła nadal zbyt często w swych oczekiwaniach i ocenach 
skupia się jedynie na umiejętnościach intelektualnych uczniów, a w sposób 
marginesowy dostrzega i respektuje uczucia, motywacje i emocje dziecka. To-
też od wszystkich uczniów wymaga się osiągania w ściśle określonym czasie, 
na ogół znormalizowanych, podlegających ocenie wyników. Zatem, można 
powiedzieć, że w takiej szkole, nie ma miejsca i czasu na indywidualne próby 
poszukiwania, pytania i eksperymenty dziecięce, a nauka odbywa się przy 
nadmiernym wysiłku i kojarzy się uczniom z lękiem i stresem (Redlisiak, 
2009, s. 23). Szkoła stanie się autentycznym środowiskiem rozwoju, w którym 
uczniowie na co dzień mają okazje doświadczać „bycia ocenianym i ocenia-
jącym”, jeśli ich bierne uczestnictwo w edukacji, w której przede wszystkim 
czekają na polecenia i oceny nauczyciela, gdzie najczęściej uczą się oczami, 
uszami lub samą w niej obecnością, zamieni się na edukację aktywną. Ważne 
jest przy tym też to, by szkoła stała się terenem eksperymentów, poszukiwań, 
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doświadczeń, centrum usług edukacyjnych, w którym dzieci są aktywne, re-
gulują swoje uczenie, konstruują swoją własną wiedzę i określają cele, które 
chcą osiągnąć i uczą się rozumienia własnego procesu uczenia się, a więc od-
powiedzialności za swoje efekty. W tą zmianę wpisuje się strategia oceniania 
kształtującego (Sterna, 2015), gdzie nauczyciel i uczeń otrzymują informacje 
zwrotne o poczynionych postępach i na tej podstawie ocenia się przebieg pro-
cesu nauczania i uczenia się, co pozwala sprawniej i efektywniej projektować 
dalszy proces rozwoju.

Wspieranie dziecka w procesie oceniania wyznacza nauczycielowi nowe 
zadania i wymaga radykalnego odejścia od tradycyjnego sposobu pełnienia 
roli przez nauczyciela. Zamiast nauczyciela skoncentrowanego na wychwy-
tywaniu „zewnętrznych” błędów i kontrolowaniu procesów przyswajania 
wiedzy przez uczniów, powinien to być nauczyciel, który „dostraja” standar-
dy edukacyjne do zróżnicowanej drogi rozwojowej każdego ucznia, a więc 
jest jednocześnie:

•  diagnostą, czyniąc indywidualne, osobiste kompetencje, możliwości, 
doświadczenia i zainteresowania dziecka punktem wyjścia, „momen-
tem startowym” całego procesu rozwojowego, a więc terenem eduka-
cyjnego odkrywania i poszukiwania. W związku z tym nauczyciel musi 
dobrze diagnozować aktualne możliwości dziecka i sferę najbliższego 
rozwoju, aby jego działania były rzeczywiście zintegrowane z rozwo-
jem dziecka, aby wspierały je w stopniowym i zintegrowanym „budo-
waniu siebie” (Bałachowicz, 2003, s. 92),

•  kreatorem, przewodnikiem i obserwatorem „w drodze”, a więc opie-
kunem nie narzucającym i nie ograniczającym inspiracji, ciekawości 
i poszukiwań uczniów. Osobą, która potrafi integrować ich potrzeby 
i możliwości z wymaganiami programu, a więc „kimś”, kto „otwiera” 
program na dziecko i konteksty jego indywidualnego, zróżnicowanego 
rozwoju,

•  refleksyjnym ewaluatorem: widzącym dziecko „w rozwoju”, a więc 
oceniającym dziecko z perspektywy zmian rozwojowych na „starcie”, 
„w drodze” (analizuje indywidualną strategię nabywania kompeten-
cji) oraz „na mecie”, a nie tylko z perspektywy wymogów programu 
kształcenia.

Podsumowanie 

Systemy edukacji na całym świecie, choć podobne w swojej strukturze, 
są bardzo zróżnicowane w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym 
i politycznym. Podlegają ciągłej transformacji i zmianom, dostosowując się 
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nie tylko do zmian wewnętrznych, ale też procesów globalnych oraz regio-
nalnych. 

Perspektywa kulturowa pomaga zrozumieć, jak społeczne, historyczne 
i religijne konteksty mogą wpływać na systemy edukacyjne – na dawanie 
lub odbieranie edukacyjnych szans rozwoju jednostkom czy społecznościom. 
Kulturowe podejście do opisywania systemu edukacyjnego umożliwia do-
strzeżenie istotnych różnic w organizacji systemów edukacyjnych, ich spo-
łecznych i kulturowych praktyk oraz filozoficznych i historycznych kontek-
stów, w których są one ulokowane.

Współcześnie w większości systemów edukacji na świecie dominuje 
„kolonizacja umysłów” względem imperatywów globalnej ekonomii, która 
przeobraziła filozoficzne rozumienie posłannictwa szkoły (Mazurek, 2002). 
Zatem, cele edukacji, także tej dotyczącej małego dziecka, wyznaczają obecnie 
imperatywy ideologii neoliberalnej. Jak podkreśla Urszula Dzikiewicz-Gazda 
(2013), „proces neoliberalizacji w konsekwentny sposób ogarnia zewnętrzny 
i wewnętrzny wymiar edukacji. Na pierwszym z nich następuje kształtowanie 
zasad polityki oświatowej, wyznaczanie standardów osiągnięć i celów kształ-
cenia. Na drugim, ulokowanym w środowisku przedszkolnym, dokonuje się 
proces wdrażania, kształtowania pożądanych postaw dzieci wedle neolibe-
ralnych wartości i założeń” (s. 80). Czy istnieje zatem jakaś alternatywa dla 
edukacji neoliberalnej? Pojawiają się już takie pomysły na świecie, w których 
„zarysowująca się już ekonomia kulturowa i edukacja poneoliberalna (…) 
mogą wchodzić we wzajemne relacje «refleksyjnej wymiany» (…), w której 
«nowa» edukacja, już typu heurystycznego, akcentująca sens transgresyjnej 
ludzkiej aktywności i nieskrępowany dostęp ludzi do różnorodnej wiedzy 
(z mieszczącym się w nim także wątkiem zdobywania podmiotowej świado-
mości ekonomicznej) tworzy perspektywy poszerzania kategorii świata jako 
znaczącej dla relacji człowieka z rzeczywistością” (Rutkowiak, 2010, s. 355).

W wielu krajach o wysokim poziomie edukacji od nauczycieli małego 
ucznia oczekuje się przede wszystkim kompetencji do rozwijania dziecięcych 
zainteresowań, wewnętrznej motywacji i entuzjazmu do uczenia się, jak i po-
trzeby osobistego rozwoju (Bałachowicz, 2018, s. 156). W procesie oceniania 
nacisk położony jest na stwarzanie uczniom okazji do wypowiadania i ujaw-
niania własnych sądów o doświadczanych problemach. Daje się więc moż-
liwość ujawniania swoich przeżyć, rzeczywistych wewnętrznych stanów, 
posiadanych kompetencji. Zachęcanie dzieci do dzielenia się refleksjami, 
co z kolei motywuje je do zainteresowania się zagadnieniami i zjawiskami 
będącymi przedmiotem pracy podlegającej ocenie. Taka strategia oceniania 
wdraża dzieci do przejmowania odpowiedzialności za siebie i podejmowane 
działania, gdzie szczególną uwagę zwraca się na promowanie w szkole inte-
lektualnej wolności, tolerancji i współpracy w klimacie kooperacji dzieci oraz 
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między placówką szkolną i środowiskiem rodzinnym ucznia. Zatem przygo-
towuje dzieci do wyzwań edukacji całożyciowej, gdzie ważne są takie między 
innymi kompetencje, jak kreatywność i innowacyjność, ciekawość świata, od-
powiedzialność za własny rozwój na miarę swoich możliwości, umiejętność 
podejmowania decyzji z wiarą we własne siły czy umiejętność współpracy 
o charakterze demokratycznym, a nie pasywności i biernego podporządko-
wania.

Zapamiętaj! 

1.  Kulturowe podstawy systemów edukacyjnych widoczne są w doborze 
treści kształcenia umożliwiających nabywanie umiejętności odczytywa-
nia symbolicznych znaczeń kulturowych, lokowania ich w kontekstach 
politycznych, ekonomicznych, społecznych i historycznych tradycjach. 
Poprzez system edukacyjny jednostki poddawane są procesowi przy-
swajania sobie wartości i norm kultury jakie stanowią treść zaakcepto-
wanych przez państwo programów nauczania i społecznie preferowa-
nych form zachowania. 

2.  We wszystkich krajach świata pierwsze spotkanie z instytucjonalną 
opieką i nauką rozpoczyna się w najmłodszych latach życia, a szkoła 
podstawowa jest „obowiązkiem” ucznia. Szkolnictwo średnie 1. stopnia 
w wielu krajach stanowi ostatni etap edukacji obowiązkowej, a szkoła 
średnia 2. stopnia ma największy wpływ na kształtowanie elit. Z kolei 
szkolnictwo wyższe prowadzi kształcenie w najwęższych zakresach da-
nej dziedziny, zgodnie z organizowanymi kierunkami studiów.

3.  Ideologia jest to szeroki zbiór idei i poglądów na temat całego złożone-
go systemu społeczno-politycznego, które są przyswajane i wyrażane 
przez grupy ludzi, które ten system tworzą. U podstaw funkcjonowania 
wszelkich systemów oświaty na świecie znajdują się elementy określo-
nej ideologii. Wyrażają się one w celach polityki oświatowej, znajdu-
jących swoje odzwierciedlenie w praktycznych działaniach edukacyj-
nych. Uzasadnienie reform systemu oświaty, wprowadzanie innowacji 
pedagogicznych zawsze odwołuje się pośrednio lub bezpośrednio do 
określonego systemu wartości odpowiadającego określonej ideologii. 
Istnieją rożne klasyfikacje ideologii, ale wszystkie ich odmiany można 
współcześnie sprowadzić do trzech podstawowych grup: neokonserwa-
tyzm, neoliberalizm i nurt radykalny. 

4.  W szkole uczeń ma do czynienia ze wszystkimi rodzajami oceniania 
jednak, jak zauważa Roland Meighan (1993), najbardziej cenione są te, 
które mają świadectwa jako produkt końcowy i im przypisuje się wiel-
ką wagę. Bardzo często na dziecko patrzy się przez pryzmat osiągnięć 
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szkolnych, a więc posiadanych stopni. W konsekwencji tego zasadni-
czym celem podejmowanych działań przez uczniów jest uzyskiwanie 
najlepszych ocen, a przynajmniej ocen zadowalających nauczycieli i ro-
dziców.

Pytania do samodzielnej nauki 

1.  Jakie czynniki wpływają na kształt współczesnych systemów edukacyj-
nych?

2.  W jaki sposób system edukacyjny przyczynia się do utrzymania ciągłości 
systemu społecznego?

3.  Który model kształcenia na poziomie średnim pierwszego stopnia jest 
według Ciebie najbardziej korzystny dla uczniów?

4.  Który z nurtów ideologii Twoim zdaniem dominuje obecnie w systemach 
szkolnych na świecie? Uzasadnij swoją odpowiedź.

5.  Odwołując się do swoich doświadczeń uczniowskich zaproponuj zmiany 
we współczesnej strategii oceniania.

6.  Zastosuj klasyfikację poziomów wykształcenia ISCED do polskiego 
systemu edukacji. Czy wszystkie poziomy reprezentowane są w naszej 
strukturze kształcenia? Jeśli nie, zastanów się, jakie typy szkół, opisa-
nych w klasyfikacji ISCED nie występują w naszym systemie edukacji. 
Może umiesz znaleźć przykłady tych instytucji w systemach edukacji 
innych państw?
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